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Resumo 

O desporto perspectivado de diferentes formas, sendo que uma dessas 

formas poderá remeter para a sensibilidade e para o sentimento. Quando isso 

se passa, podemos dizer que o desporto é “sentido” e que nos encontramos no 

domínio da Estética do Desporto. Diversos autores têm-se debruçado sobre a 

Estética do Desporto, dando contributos significativos para o crescimento 

desta, ainda recente disciplina (Best, 1988; Marques, 1993; Lacerda, 2002b). 

O reconhecimento e a importância crescente que o Desporto 

Paralímpico tem assumido na sociedade contemporânea, conduz à 

problematização de diferentes questões, traduzindo-se a estética numa dessas 

questões. Neste contexto, o objectivo central do presente estudo foi procurar 

compreender a Estética do Desporto Paralímpico, por intermédio do olhar de 

um grupo de 41 estudantes universitários portugueses, das licenciaturas de 

Desporto e/ou de Educação Física, que frequentaram opções relacionadas com 

a Actividade Física Adaptada. Recorremos à aplicação de um inquérito por 

questionário para a recolha de informação da opinião do grupo de estudo, 

questionário esse que foi construído propositadamente para este estudo. 

Dos principais resultados e conclusões evidencia-se que os estudantes 

universitários reconhecram valor estético ao Desporto Paralímpico e no 

conjunto de modalidades que o integram. As categorias estéticas mais 

valorizadas pelos inquiridos na explicação do valor estético do Desporto 

Paralímpico foram a superação, a expressividade, a agilidade e a criatividade. 

As modalidades paralímpicas equitação, natação, atletismo, vela, goalball, e 

basquetebol em cadeira de rodas foram assinaladas, pelo grupo de estudo, 

como as que apresentam “bastante” e “muito valor estético”. Os resultados 

permitiram ainda evidenciar que as categorias estéticas de conotação mais 

negativa, como repugnante, grotesco e desarmonia são as que menos 

contribuem para a clarificação do conceito de valor estético assumido ao 

Desporto Paralímpico. 

 

Palavras- Chave: DESPORTO PARALÍMPICO, ESTÉTICA DO DESPORTO 

PARALÍMPICO, CATEGORIAS ESTÉTICAS. 
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Abstract 

There are different forms to see Sports, one of which can relate to the 

sensitivity and feeling. When this happens, we can say that sport is “felt” that we 

are in control of the sports aesthetic. Several authors have been studying the 

sports aesthetic, contributing in a meaningful way to the growth of this still 

recent subject (Best, 1988; Marques, 1993; Lacerda, 2002b). 

 The recognition of the increasing importance that the Paralympic Sport 

assumes in the contemporary society, leads to the raising of different questions, 

one of which is the sports aesthetic. In this context, the main purpose of the this 

study was to understand the aesthetic of the Paralympic Sport, through the 

eyes of a group of 41 Portuguese university students of Sports and/or Physical 

Education, which study an option related to the Adapted Physical Activity. In 

order to acquire information from the group regarding this subject we built an 

inquiry specifically for this study.    

According to the main results and conclusions of this study it stands out 

that de university students recognise an aesthetic value to the Paralympic Sport 

and the different sports that integrate it.  The aesthetic categories most valued 

by the students in the explanation of the aesthetic value of the Paralympics 

sport were the overcoming, the capability to express themselves, the agility and 

the creativity. The Paralympic Sports like riding, swimming, running, sailing, 

goalball wheelchair basketball were designated, by the group of study, as the 

ones that presented “plenty” and “much aesthetic value”. The results also 

allowed to conclude that the aesthetic categories with a more negative 

connotation, as disgusting, grotesque and disharmony were the ones that less 

contributed for the clarification of the concept of aesthetic value assumed by the 

Paralympic Sport. 

 

Key-Words: PARALYMPIC SPORT, PARALYMPIC SPORT AESTHETIC, 

AESTHETIC CATEGORIES. 
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1. Introdução 
 

O desporto será, talvez, o fenómeno mais mediático de toda a 

sociedade, e por este facto, tem sido estudado sob variadas perspectivas: 

sociais, culturais, biomecânicas, fisiológicas, antropológicas, filosóficas, entre 

muitas outras. 

Moura e Castro e Garcia (1998) consideram que o desporto se constitui 

como um autêntico hino ao movimento, todos o conhecem e comentam e 

ninguém lhe fica indiferente (Marques, 1993).  

Pierre de Coubertin, fundador dos Jogos Olímpicos da era moderna, no 

primeiro verso da sua famosa Ode ao Desporto, afirma: “Oh desporto, tu és 

beleza”, (1912, cit. Witt, 1989). Witt (1989), considera que com esta frase, 

Coubertin coloca os valores estéticos do desporto em primeiro plano. De facto, 

a dimensão estética no desporto tem sido realçada por diversos autores, no 

entanto, as opiniões divergem quanto à relação deste com a estética e com a 

arte (Best, 1988; Kupfer, 1988; Witt, 1989; Marques, 1993; Lacerda, 1997, 

2002b), embora concordem que o desporto pode ser perspectivado do ponto 

de vista estético. 

É no campo da sensibilidade e das sensações que se insere a estética 

do desporto, caracterizada pela busca de significados mais profundos e novas 

vivências. E é pela apreciação do desporto por via da estética, que ele 

encontra uma das suas formas de exaltação. Esta apreciação é feita sobretudo 

pelo olhar do observador. A relação do desporto com a estética vale pelo que é 

capaz de proporcionar ao desportista, mas também pelo que é susceptível de 

oferecer ao observador e pelas transformações que é capaz de operar nele 

(Lacerda, 2004a). 

Em todos os desportos podemos encontrar qualidades estéticas, que 

geram emoções, vivências, recordações e momentos de grande valor estético 

(Marques, 1993). No universo do desporto está incluído a pluralidade de 

desportos, sejam eles de lazer, de rendimento ou de reabilitação. 

Neste contexto, podemos interrogar-nos, tal como Moura e Castro e 

Garcia (1998, p. 203) “Que sentido de beleza poderá ter um desporto praticado 
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por um corpo diferente do modelo divulgado pelo próprio desporto?” e, qual o 

valor estético que a prática desportiva dos deficientes comporta?  

Um dos espaços privilegiados nos quais o desportista deficiente pode 

expressar todas as suas potencialidades, é o Desporto Paralímpico (DP). “O 

movimento Paralímpico, nacional e internacional, enquanto movimento de 

pessoas que tendo por causa comum o gosto pela vida, o desejo de aventura e 

o estímulo do desafio, fazem do desporto uma prática diária, uma forma de 

estar na vida e também, porque não, uma alavanca, que lhes permite forçar as 

barreiras ou ultrapassar as paliçadas culturais, físicas ou de comunicação” 

(Neves, 2001). Mais que uma participação desportiva, mais do que as vitórias e 

as medalhas, os Jogos Paralímpicos (JP) representam, para o cidadão com 

deficiência, a oportunidade de demonstrar à sociedade as capacidades e a 

mais-valia de cada um (Cunha, 2001).  

O nosso estudo trata da relação da estética com o desporto para 

deficientes. Tradicionalmente, a estética é associada a um grupo restrito de 

desportos, como a ginástica, a patinagem artística ou a natação sincronizada. 

Contudo, é cada vez mais significativo o núcleo de vozes que se erguem para 

reclamar que a estética é uma dimensão presente no desporto em geral (Best, 

1988; Marques, 1993; Cunha e Silva, 1999; Lacerda, 2002b). O DP inscreve-se 

no âmbito mais alargado do desporto, entendido como fenómeno social e 

cultural, como um domínio incontornável da sociedade do século XXI. Assim, e 

porque o DP exerce sobre nós um fascínio especial assim como a área da 

estética, procuramos no presente estudo contribuir para o esclarecimento e 

entendimento da Estética do Desporto Paralímpico. 

Face à ausência de estudos que se tenham debruçado especificamente 

sobre esta temática, procuraremos compreender a Estética do Desporto 

Paralímpico, por intermédio do olhar de um grupo de estudantes universitários 

portugueses de Desporto e/ou Educação Física, que frequentaram a área 

Actividade Física Adaptada. 

 

Estabelecemos, deste modo, os seguintes objectivos: 

• Conhecer a intensidade de valor estético atribuído ao DP. 
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• Identificar um conjunto de categorias estéticas que possa explicar o valor 

estético do DP. 

• Perceber até que ponto existe uma tendência para hierarquizar, do ponto 

de vista estético, as diferentes modalidades paralímpicas que integram o 

DP. 

• Verificar quais as categorias estéticas que melhor explicam o valor estético 

de cada modalidade paralímpica. 

 

Este trabalho foi estruturado em sete capítulos.  

No primeiro, a Introdução, além de se apresentar a estrutura do trabalho 

e de serem enunciados os objectivos do estudo, contém uma breve alusão ao 

estado de conhecimento no nosso tema.  

O capítulo da Revisão da Literatura, dividido em três subcapítulos, sendo 

o primeiro sobre o estado actual da Estética do Desporto, o segundo sobre a 

história e evolução dos Jogos Paralímpicos e o terceiro e último sobre o estado 

de conhecimento da Estética do Desporto Paralímpico. 

A caracterização do grupo de estudo e a explicação do modo como se 

pretende atingir os objectivos deste estudo (instrumento utilizado, 

procedimentos de recolha e de análise de dados e os procedimentos 

estatísticos) são apresentados no terceiro capítulo, a Metodologia.  

Segue-se o capítulo da Apresentação, Discussão e Interpretação dos 

Resultados, onde apresentamos os principais resultados obtidos comparando-

os com o quadro teórico de referência e ainda adiantamos algumas 

interpretações de resultados. 

Posteriormente, no capítulo das Conclusões e sugestões, são 

apresentadas de forma sintética as conclusões reportadas aos objectivos 

formulados para este trabalho e ainda enunciamos algumas sugestões para 

temas de trabalhos de investigação futuros. 

No final do trabalho são listadas as referências bibliográficas 

consultadas para a fundamentação desta pesquisa, seguindo-se por último o 

Anexo, que contém o instrumento utilizado no estudo. 
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2. Revisão da Literatura 

2.1. Estética do Desporto 

 

O desporto tem sido estudado sob variadas perspectivas. Ao desporto 

não se pode ficar indiferente, goste-se ou não dele. “Há nele, sempre algo que 

nos fascina. O esforço dos atletas, a ideia de superação, a beleza dos corpos, 

a plástica do movimento, as emoções e a cor, a vitória e a derrota, a festa e o 

drama..., são valores a que não somos insensíveis.” (Marques, 1993, p. 31). 

A observação do desporto suscita sentimentos, sensações, emoções 

variadas “que podem ser contextualizadas no domínio estético” (Lacerda, 

2004a, p. 302). Olhar para o desporto do ponto de vista estético representa 

uma mais-valia para o desporto, pois possibilita a exaltação do seu valor 

(Lacerda, 2002a). 

O olhar estético “É, não raras as vezes, um olhar que transgride, que 

extravasa, que recusa uma visão de superfície, para exercer sobre a realidade 

uma visão profunda” (Machado, 2000, p. 52).  

Podemos interrogar-nos que significado tem o termo estética? Segundo 

Bayer (1993) a palavra estética surgiu com Baumgarten entre 1714 e 1762, e 

que significava, na altura, a teoria da sensibilidade. De acordo com a etimologia 

da palavra grega aisthesis, o termo estética remete para o âmbito da sensação 

da sensibilidade (Herrero, 1988). Para Marques (1993, p. 32), “a estética é um 

modo de percepção da realidade, de um objecto e de uma actividade” e, por 

isso, supõe manifestações de interesse”. Para o mesmo autor, a atitude 

estética está sujeita a juízos de valor e depende da nossa sensibilidade e 

consciência estética. Por outro lado, a estética pode ser entendida, segundo 

Herrero (1988), como a reflexão filosófica sobre determinados objectos 

artísticos e naturais, de acordo com sentimentos próprios e exclusivos. 

Também Parry (1989) considera a estética como uma forma de 

percepção de um objecto ou actividade, acrescentando que não se refere ao 

objecto ou actividade mas à atitude que temos em relação a ele.  
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A relação da estética com o desporto surge na Antiguidade Clássica. Os 

artistas gregos representavam o desporto e os atletas em diferentes formas de 

arte, o que significa que lhe reconheciam qualidades estéticas (Lacerda, 

2002c). 

Na sociedade contemporânea, a linguagem e os termos desportivos 

remetem muitas vezes para a linguagem estética. Ouvimos ou lemos nos 

media palavras que engrandecem aquele atleta ou aquela equipa pela sua 

prestação. No caso particular do futebol, o apelo aos termos vitória, derrota, 

drama, jogo bonito, jogada perfeita, entre outros, é usual. E, no entanto, esta 

linguagem é também utilizada na arte e na estética.  

De facto, o discurso desportivo está repleto de vocabulário existente na 

arte (Hyland, 1990), mas não é só o vocabulário. Em alguns desportos, como a 

ginástica, os saltos para a água, a patinagem artística e a natação 

sincronizada, a componente estética faz parte dos critérios para determinar o 

vencedor. Neste tipo de desportos, o conteúdo estético constitui parte da 

estrutura do próprio desporto (Hyland, 1990). 

Considerações como estas levaram muitos filósofos interessados no 

desporto a centrarem a sua atenção nas questões do lugar da estética no 

desporto. Contudo, as opiniões divergem, muitos ficaram tão impressionados 

com a presença de problemas estéticos no desporto que “lançaram” uma 

relação de identidade virtual: no parecer destes, o desporto é uma forma de 

arte. Há autores que defendem que o desporto pode ser visto e ser 

considerado como uma arte performativa (Kuntz, 1976; Aspin, 1974, cit. 

Osterhoudt, 1991). Por outro lado, existem opiniões menos extremadas, como 

as de Kupfer (1988) e Hyland (1990), que consideram o desporto como uma 

actividade estética e quase artística. Uma terceira posição, que congrega 

aqueles que consideram o desporto uma actividade estética mas não artística, 

entre os quais Best (1988), Witt (1989), Takács (1989), Marques (1993), 

Lacerda (2002b), entre outros. Por último é possível referir um pequeno grupo 

de autores que considera que o desporto não tem qualquer tipo de relação com 

a arte nem com a estética, (Ziff, 1974; Martland, 1985, cit. Osterhoudt, 1991). 
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Os defensores da primeira perspectiva, consideram o desporto como 

uma forma de arte, afirmando que ele é necessariamente artístico.  

Osterhoudt na sua obra The Philosophy of Sport (1991), menciona as 

posições de vários autores. Weiss (1969, cit. Osterhoudt, 1991) teria sido o 

primeiro a desenvolver estudos sobre esta primeira perspectiva, equiparando o 

atleta ao artista. Argumenta que ambos se desprendem dos assuntos práticos 

do dia-a-dia, possuindo um grande sentido de liberdade e dedicam-se a realizar 

algo de excelente e de belo publicamente. 

Aspin (1974, cit. Osterhoudt, 1991) considera que desde que a estética 

seja considerada como forma de perceber ou observar acontecimentos, o 

desporto podrá ser qualificado como um tipo de actividade que exibe 

qualidades estéticas. 

Kuntz (1976, cit. Osterhoudt, 1991) é um forte defensor da visão do 

desporto como forma de arte. Segue a opinião de Weiss (1969, cit. Osterhoudt, 

1991) quando afirma que o desporto é uma arte performativa. Este autor 

considera que é difícil esclarecer a existência de características comuns 

partilhadas pelas artes e pelos desportos (Kuntz, 1985), mas considera que 

ambas as actividades são espontâneas, intensas e jogáveis; ambas procuram 

estados de excelência e têm a mesma expressão emocional de beleza; ambas 

desenvolvem uma relação entre o público e o executante; ambas são produtos 

do lazer e desenvolvem um mundo imaginário que representa uma idealização 

do dia-a-dia; por último, considera que quer o desporto quer a arte apresentam 

um profundo significado simbólico, como uma forma vital do homem ser mais 

humano. 

 

Na segunda posição, aquela que considera o desporto como uma 

actividade estética e quase artística, os seus defensores tendem a citar as 

semelhanças e diferenças entre o desporto e a arte. Osterhoudt (1991) afirma 

que os autores desta teoria concluem que as semelhanças são superiores às 

diferenças. 

Na apreciação das qualidades estéticas Kupfer (1988) afirma que 

existem diferenças estruturais entre os vários desportos e que a apreciação 
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tem que ser adequada às possibilidades estéticas de cada desporto. Considera 

ainda que, o principal critério para a apreciação estética, é quando o corpo se 

move da forma mais perfeita, podendo ser a qualidade estética valorizada 

quando o nível de dificuldade dos elementos aumenta. 

O mesmo autor classifica os desportos em três categorias: desportos 

quantitativos/lineares, desportos qualitativos/formais/estilísticos e desportos 

competitivos. Nos primeiros, como o atletismo e a natação, o movimento 

corporal actua como um meio de vencer os limites naturais do espaço e tempo. 

Na segunda categoria de desportos, qualitativos/formais/estilísticos, estão 

inseridos a ginástica, a patinagem artística e os saltos para a água e o atleta 

age com a natureza, sem se preocupar com o espaço e tempo decorridos. A 

terceira categoria, desportos competitivos, refere-se às actividades que 

requerem confronto humano como o basquetebol, futebol, voleibol, que são 

designados por jogos desportivos colectivos, mas também o ténis, a esgrima e 

a luta. Kupfer (1988) afirma que o confronto e a cooperação multiplicam as 

possibilidades estéticas destes desportos e que os aproximam da arte 

dramática. 

Outro autor que reflecte sobre a relação desporto-arte é Hyland (1990), 

que considera que o debate se deve direccionar para a justificação da afinidade 

entre as duas actividades, o que conduz da busca na natureza e significância 

do elemento estético no desporto. O autor considera que a competição existe 

também na arte, veja-se a disputa por um lugar numa orquestra ou para expor 

numa galeria famosa, no entanto a competição não faz parte da natureza da 

arte, ao contrário do que acontece no desporto. 

 

A visão do desporto como uma actividade com valor estético e fora do 

domínio da arte representa o nosso ponto de vista, sendo o discurso mais 

extenso e pormenorizado no que toca à opinião de diversos autores. 

Reid (1970, 1980, cit. Osterhoudt, 1991) refere que o propósito 

fundamental da arte é produzir formas de contemplação estética, enquanto o 

desporto procura sobretudo jogar o jogo de forma a chegar à vitória. As 

qualidades estéticas do desporto são secundárias ao seu principal objectivo, 
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mas na arte são significativas. Embora o desporto se assemelhe à arte em 

vários aspectos, e incorpore elementos artísticos e estéticos, estes são 

diferentes da arte. 

Para Best (1988), todos os desportos podem ser considerados do ponto 

de vista estético, da mesma forma que qualquer objecto ou actividade o pode 

ser. O autor utiliza as expressões avaliativa e conceptual em que o termo 

estética é utilizado. Em seu entender, a forma que deveremos considerar no 

domínio da estética do desporto é o conceptual pois inclui o belo e o feio, o 

gracioso e o sem graça, o esteticamente interessante e o desinteressante. 

Existe uma íntima relação entre a forma de um objecto apreciado 

esteticamente e o seu conteúdo (Best, 1988). O objectivo de um desporto não 

pode ser atingido isolado das regras e normas da modalidade: um golo em 

futebol é válido desde que entre na baliza, contudo, existem muitas formas de o 

marcar (Best, 1988). 

A consideração da natureza dos desportos a partir do valor expressivo 

das suas qualidades, levou à sua classificação em vários grupos. Best (1988) 

agrupa os desportos em duas categorias, os propositivos e os estéticos. Nos 

primeiros a estética aparece de forma acidental e casual não sendo central às 

actividades; inclui nesta categoria desportos como o futebol, o atletismo ou o 

squash. O propósito destes desportos pode ser isolado da maneira como é 

atingido, desde que de acordo com as regras. Na outra categoria, a dos 

desportos estéticos, o autor inclui actividades como a ginástica, a patinagem e 

os saltos para a água. Nestes a estética não pode ser isolada do objectivo, ela 

é central à actividade.  

Portanto, segundo Best (1988), um desporto propositivo é aquele em 

que, de acordo com a regulamentação, o fim pode ser atingido de variadas 

maneiras; um desporto estético é aquele em que o propósito não pode ser 

especificado independentemente da maneira de ser atingido. 

Parry (1989) concorda com esta categorização feita por Best (1988) e 

acrescenta o exemplo, os saltos de esqui em que as performances são 

avaliadas pela distância atingida, mas também pela qualidade técnica do salto, 

de acordo com critérios estéticos. Na opinião de Marques (1993), na patinagem 
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artística e também noutros desportos acontece o mesmo, as exigências dos 

juízes referenciam-se por critérios objectivos e critérios estéticos, recorrendo-

se, muitas vezes, aos últimos para a avaliação artística. 

Best (1988), considera importante o facto de existirem pessoas que 

naturalmente se movem e realizam o que quer que seja de forma graciosa, o 

que pode contribuir para o efeito estético dos seus movimentos. 

Best (1988), realça dois aspectos que devem ser tidos em consideração 

quanto à experiencia estética no desporto. O primeiro diz respeito a que um 

movimento não pode ser considerado estético isoladamente, mas apenas no 

contexto de uma acção particular inserido num desporto específico. Este 

movimento pode ser considerado esteticamente satisfatório se, no contexto da 

acção como um todo, for visto como uma estrutura uniforme que é tomada 

como o método mais económico e eficiente de atingir o objectivo. O segundo 

aspecto focado pelo autor, diz respeito à concepção de que os sentimentos 

funcionam como critério de qualidade estética, estabelecendo-se uma relação 

de dependência entre esta e aqueles, o que considera um aspecto errado, pois 

consiste em tomar o sentimento do atleta ou espectador como o último arbítrio 

(Best, 1988). Salienta que é o movimento físico observável que favorece o 

sentimento e não o sentimento interior que confere ao movimento qualidade ou 

significado estético. 

Best (1988), considera ainda que a arte tem a possibilidade de expressar 

concepções morais, sociais, politicas e emocionais e que o desporto não. 

Contrariamente, Lacerda (2002b) argumenta que qualquer exercício de 

patinagem, de ginástica e até de natação sincronizada pode expressar 

sentimentos ou emoções individuais e sociais e o mesmo acontece com os 

jogos desportivos colectivos, em que o empenho e cooperação podem exprimir 

solidariedade e esperança. 

Witt (1989) considera o mundo do desporto um mundo de valores 

estéticos, mas argumenta que a percepção estética é muito subjectiva, o que 

dificulta a determinação das qualidades estéticas no desporto. Sobre o valor 

estético, o autor sublinha que existe a ideia que, quanto maior for o grau de 

subjectividade na avaliação das performances de um desporto, mais aumentam 



REVISÃO DA LITERATURA 

11 

as possibilidades deste ser contado entre os desportos estéticos junto do senso 

comum. 

Tackács (1989), defende que o desporto não é arte, pois o objecto ou 

actividade artísticos têm que comunicar, obrigatoriamente, “experiências de 

vida”, sentimentos e emoções. Sem isto a arte não é arte. O mesmo autor, 

considera que no desporto isto não acontece, mesmo que sejam criadas 

coreografias na ginástica rítmica ou patinagem artística. 

Tackács (1989) e Witt (1989), consideram que todos os desportos têm 

valor estético, e agrupam os desportos em esteticamente atractivos e não 

atractivos. Nos primeiros existe uma avaliação regulamentar centrada nas 

qualidades estéticas, valorizando aspectos que acentuam o ritmo, a harmonia, 

a variação de movimentos e sua ligação com a música. Nos segundos, as 

qualidades estéticas não condicionam as performances. Toda acção é 

orientada para os objectivos a atingir, sendo menos importante, no plano 

estético, a forma como estas são conseguidas. 

Tackács (1989), acrescenta a categorização feita pelas opiniões do 

senso comum, que corresponderia simplesmente um agrupamento em 

desportos bonitos e desportos feios, não possuindo estes qualquer beleza ou 

valor estético. O boxe, o râguebi e até mesmo o futebol estariam incluídos nos 

desportos feios. No grupo dos desportos bonitos incluir-se-iam a patinagem 

artística, a ginástica rítmica e o desporto de eleição que cada um acrescentaria 

a este grupo. O autor considera a distinção entre desportos bonitos e desportos 

feios inaceitável, mas reconhece que esta é a opinião que permanece do senso 

comum e mesmo em alguns teóricos. 

O recurso à beleza, quando se fala em estética, é recorrente. Para 

Tackács (1989) a beleza do desporto, ou seja, o seu valor estético, decorre da 

expressão da liberdade do homem, qualidade que, sendo comum a todos os 

desportos, implicaria que todos tivessem valor estético. 

Por outro lado, Lacerda (2004a), remete para o termo de “experiência 

estética”, explicando que se trata “de uma experiência qualitativamente 

diferente daquele que poderá viver qualquer observador de desporto que dirija 

a sua atenção exclusivamente para o resultado.” (p. 301). Considera que o 
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observador de desporto tem um papel preponderante na valorização da 

actividade desportiva, pois as qualidades estéticas encontradas no desporto, 

são-no unicamente por intermédio do observador (Lacerda, 2002a), “não é ele 

que marca o golo, mas cabe-lhe apreciar a competitividade, o ritmo e a eficácia 

do movimento; não é ele que se desloca e posiciona com vista à rápida 

organização da defesa, mas é-lhe dada a possibilidade de admirar a 

criatividade, a disputa e a harmonia da movimentação dos jogadores” (Lacerda, 

2002a, p.314). 

Já Witt (1989) discursava sobre o papel do observador, argumentando 

que todos os desportos são fonte de prazer estético, uma vez que, o acto motor 

é desenvolvido para uma audiência que é capaz de ver e desfrutar o desporto e 

descobrir-lhe qualidades estéticas. 

Perspectivar o desporto em termos estéticos significa lançar-lhe um 

olhar profundo e positivo, capaz de uma leitura plural de tudo o que lhe diz 

respeito, abrindo novas possibilidades e desafios à fruição (Lacerda, 2002c). 

Um olhar que questiona, que reconfigura transportando uma nova energia ao 

desporto. 

 

A última perspectiva, do desporto como uma actividade fora da estética 

e da arte, é partilhada por autores como, Ziff (1974) e Martland (1985), ambos 

referidos, por Osterhoudt (1991). 

De acordo com Ziff (cit. Osterhoudt, 1991) não existem características 

estéticas que sejam originais no desporto, não havendo por isso quaisquer 

características que o individualizem esteticamente. No entanto, o autor 

concorda que alguns desportos, em certas alturas, produzem referências 

estéticas explícitas, mas não são mais do que consequência secundária das 

características do desporto, características essas que são técnicas e não 

estéticas. 

Para Martland (cit. Osterhoudt, 1991) a arte e o desporto não possuem 

semelhanças familiares porque na arte as regras, os valores e os objectivos 

que a regem estão em contínuo fluxo, ao contrário do desporto. Para o autor, 
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os artistas e os atletas funcionam de formas qualitativamente diferentes na arte 

e no desporto. 

As opiniões dos vários autores referidas em cada uma das posições 

sobre o desporto, a estética e a arte, são fundamentais para compreender 

melhor a temática da estética do desporto. No entanto, parece-nos que se fica 

muito pelo plano da discussão e da reflexão sobre aquilo que pensam os 

filósofos de desporto. Procurar recolher dados junto de outros intervenientes no 

fenómeno desportivo afigura-se-nos como uma tarefa importante no avanço do 

conhecimento no domínio da estética do desporto. 

Por outro lado, torna-se necessário ultrapassar o nível de discussão e 

procurar argumentos legitimadores da estética do desporto, sem recorrer à 

arte. 

A análise da experiência estética induzida pelo desporto evoca aspectos 

como as categorias estéticas (Lacerda 2004b). Vários autores (Tackács, 1989; 

Best, 1988; Lacerda, 2002b) consideram que, a identificação e formulação de 

categorias estéticas do desporto pode ser um ponto de partida para a 

investigação de campo sobre a estética do desporto. Contudo, Takács (1989) 

argumenta que, na estética geral, são encontradas várias categorias que 

surgem por referência à literatura, e que este facto dificulta a que as mesmas 

sejam consideradas para o movimento desportivo, sendo necessário 

reinterpretar as categorias e procurar criar categorias próprias para o desporto. 

O autor, considera que a liberdade pode ser utilizada para explicar a essência 

da estética e das categorias estéticas, sendo assim, pode-se dizer que o 

objectivo essencial de todas as actividades estéticas é incrementar a liberdade 

do homem. 

Nesta perspectiva, consideramos fundamental referir a opinião de 

autores, que mencionam categorias estéticas inerentes ao desporto. 

Bannister (1956, cit. Kuntz, 1985) considera que o desporto transporta 

alegria, liberdade e desafio. 

Lowe (1977, cit. Osterhoudt, 1991) apresenta as categorias controlo, 

esforço, fluidez, graça, harmonia, alegria, equilíbrio, poder, precisão, 

proporção, ritmo, risco, velocidade, estratégia, força, simetria e unidade.  
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Kuntz (1985) faz um levantamento das categorias mencionadas como 

indicadoras de uma performance estética, e são referidas a agilidade, o 

equilíbrio, a força, a elasticidade, o ritmo, a harmonia, a proporcionalidade, a 

elegância, a facilidade, a precisão, o estilo, o prazer, a emocionalidade, o 

drama e o limite. 

Kupfer (1988) refere que na estética do desporto o que se procura é a 

suavidade, a fluidez de movimentos e analisa o movimento de Carl Lewis que, 

segundo o autor, foi um atleta que soube relacionar categorias estéticas como 

fluidez, velocidade, ritmo, eficiência, força e vitória. 

Best (1988) considera que determinadas categorias estéticas contribuem 

para o enriquecimento das modalidades desportivas e menciona a harmonia, 

ritmo, expressividade, criatividade, graciosidade, economia, eficiência e estilo. 

Parry (1989) refere que as apreciações estéticas nos podem conduzir a 

julgamentos que classificam o objecto como bonito ou feio, como gracioso ou 

sem graça/grosseiro, como unitário ou fragmentário e como profundo ou 

superficial. 

Hyland (1990) sustenta que existe no desporto uma linguagem estética 

onde a graciosidade, beleza, coreografia, criatividade são termos frequentes no 

desporto. 

Para Bento (1995) o desporto actual concilia-se com a inovação, 

criatividade, imaginação, emoção, prazer e singularidade. 

Cunha e Silva (1999) considera a eficiência, a superação, a emoção, a 

harmonia como categorias que contribuem para a elevação do carácter estético 

do desporto. 

Rosenkranz (1853, cit. Herrero, 1988) afirma que à estética está também 

ligado o conceito e ideia de feio e considera algumas categorias do feio tal 

como a deformidade, a incorrecção e desfiguração subdividindo a primeira em 

amorfia, assimetria e desarmonia. A categoria desfiguração abarca o comum, o 

repugnante e a caricatura. E, como formas mais elevadas, aparecem o 

criminal, o espectral, o diabólico, o demoníaco, a feitiçaria e o satânico. 

Um estudo de natureza idêntico ao nosso foi realizado por Lacerda 

(2002b). Neste estudo a autora, para além de outros objectivos, procurou 
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conhecer a opinião de professores universitários relativamente ao valor estético 

atribuído a cada desporto, assim como a tendência existente para a 

hierarquização desses desportos; da mesma maneira que procurou 

compreender a identificação e hierarquização de categorias estéticas 

facilitadoras do esclarecimento do conceito de estética associada ao desporto. 

Para o efeito utilizou um inquérito por questionário, recorrendo a uma escala de 

intensidade de tipo Lickert, com cinco categorias numéricas, a que fez 

corresponder determinadas categorias verbais. 

Apenas quatro, dos quarenta e um desportos incluídos no estudo, foram 

classificados abaixo da categoria verbal “pouco valor estético”, sendo eles, o 

tiro, o halterofilismo, o boxe e o culturismo. 

Os inquiridos atribuíram a classificação de “bastante” e “muito valor 

estético” às modalidades de ginástica rítmica, saltos para a água, ginástica 

artística, ginástica acrobática, patinagem artística, natação sincronizada e 

ainda trampolins. 

Em relação às categorias estéticas, os participantes no estudo 

consideraram a expressividade, a perfeição, a elegância, o ritmo, a criatividade, 

a harmonia e o equilíbrio como categorias que contribuem bastante ou muito 

para o reconhecimento de valor estético no desporto. Para além destas, 

incluíram também as categorias, graciosidade, amplitude, espectacularidade, 

agilidade, estilo e unidade. 

Noutro estudo, sobre a estética do desporto, realizado por Marques, em 

2004, a autora procurou analisar a influência da prática de um desporto 

“estético”, dança desportiva, no reconhecimento de valor estético no desporto. 

Para o efeito estudou dois grupos, um de praticantes de dança desportiva e 

outro de praticantes de voleibol. Ambos os grupos reconheceram valor estético 

num conjunto alargado de desportos, sendo no entanto que as categorias 

verbais “bastante” e “muito valor estético” apenas foram atribuídas à patinagem 

artística, à natação sincronizada e à ginástica. Estes resultados convergem 

com alguns dados de outros estudos já mencionados. 

Maçãs (2005) analisou a influência dos meios de comunicação social na 

apreciação estética do desporto e realizou um trabalho comparando alunos 
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universitários de desporto com alunos universitários do curso de som e 

imagem. O propósito do estudo foi, fundamentalmente verificar se existia 

tendência para modelação da opinião relativamente à apreciação estética do 

desporto devido à influência de imagens desportivas veiculadas pelos meios de 

comunicação social. A autora concluiu que ambos os grupos reconheceram 

valor estético ao grupo diferenciado de modalidades desportivas que lhes foi 

apresentado e que os desportos como a patinagem artística, a ginástica, a 

natação sincronizada e os saltos para a água foram mais valorizados por 

ambos os grupos.  

Relativamente à tendência para a modelação da opinião por via da 

comunicação social, Maçãs (2005) apurou que ambos os grupos consideraram 

que os media em geral, e a televisão em particular, determinam a sua 

apreciação estética global dos desportos.  

 

Podemos considerar, após este primeiro capítulo da revisão da literatura, 

que o desporto pode ser perspectivado do ponto de vista estético e manifesta 

valor estético e que o observador tem um papel preponderante na sua 

apreciação e valorização estética.  
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2.2.  Desporto Paralímpico 

 

2.2.1. Evolução dos Jogos Paralímpicos  

 

O desporto de hoje apresenta um conceito global, “cresceu em 

importância social e democratizou-se, num elenco de manifestações e sentidos 

mais plural” (Marques, 2000, p. 12), ele é rendimento, educação, lazer, 

reabilitação, promotor da saúde e da qualidade de vida, e diminuidor da 

exclusão social (Marques, 2000). 

De acordo com Bento (2000), o desporto actual está numa fase de 

expansão e ascensão. O desporto, embora tenha sido durante muitos anos 

“quase só pensado e organizado para os jovens e adultos de baixa idade, 

dotados de competência motora, está e continuará a ser objecto de cada vez 

maior procura por toda a população, com destaque para os grupos especiais e 

para os idosos” (Bento, 2000, p. 205). 

A prática desportiva é um direito o qual todos os cidadãos devem ter 

acesso, independentemente da sua condição e, neste contexto a pessoa com 

deficiência e a sua prática desportiva têm vindo a ser alvo de variadas 

atenções (Silva, 1993).  

Para Dunn (1980, cit. Silva, 1993, p. 37) “o desporto para deficientes 

aplica-se a pessoas que devido à sua deficiência são incapazes de participar 

em actividades desportivas sem algumas modificações, alterações essas que 

não lhes retiram o carácter competitivo, organizado, institucionalizado e 

regulamentado”.  

A prática desportiva fomenta situações que estabelecem relações de 

ajuda, de oposição, de paixão, de ódio, de fanatismo, de solidariedade, de 

companheirismo (Moura e Castro, 1996). Além de melhorar a qualidade de 

vida, o desporto proporciona também efeitos sociais, facilitando todo o 

processo de (re)integração social da pessoa com deficiência (Calvo, 2001; 

Pereira, 2004). Esta ideia é ainda salientada por Fonseca (1988) quando afirma 

que o movimento é essencial ao desenvolvimento integral do ser humano.  
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A Organização das Nações Unidas (1983, cit. Moura e Castro, 1996) ao 

tratar dos problemas respeitantes à equiparação de oportunidades para 

pessoas com deficiência, afirma que cada vez mais se reconhece a importância 

do desporto para as pessoas deficientes: “os estados membros deveriam 

encorajar todas as formas de actividades desportivas de pessoas deficientes, 

interligá-las através de medidas proporcionadoras dos meios adequados e de 

uma correcta organização dessas actividades.” (1983, cit. Moura e Castro, 

1996, p. 27). 

A prática de desporto por pessoas com deficiência é há muito uma 

realidade, tendo o desporto adaptado evoluído de forma acentuada nos últimos 

anos. Prova disso é a existência dos JP, que representam o símbolo máximo 

do desporto para pessoas com deficiência e que actualmente já partilham da 

mesma organização dos Jogos Olímpicos. 

Fazendo uma retrospectiva histórica acerca da temática do desporto 

para pessoas com deficiência, facilmente verificamos que tanto na Antiguidade 

Clássica, como ao longo da Idade Média e da Idade Moderna, não houve lugar, 

nas práticas desportivas, para pessoas com deficiência (Márquez, 1994).  

Contudo, no século XVII e até finais do século XIX, o olhar da sociedade 

perante o desporto, modificou-se, surgindo assim o que podemos chamar 

desporto moderno (Garcia, 2002).  

Este novo desporto sofreu grande influência da sociedade industrial, 

agregando o carácter lúdico, rendimento e superação (Garcia, 2002), apesar de 

ter conseguido concretizar a assimilação e aceitação do conceito de igualdade 

de oportunidades, só estava acessível a classes privilegiadas (Márquez, 1994). 

O desporto era então uma forma de engrandecer um país, através da qual se 

pretendia chegar mais além, ser o mais rápido e o mais forte, sendo que a 

pessoa com deformações ou comportamentos alterados não tinha qualquer 

valor (Márquez, 1994). 

As primeiras competições desportivas dirigidas para pessoas com 

deficiência surgiram nos Estados Unidos da América e em Inglaterra, após a 

Primeira Guerra Mundial. Muitos ex-combatentes que perderam membros ou a 

audição participavam delas (Medeiros, 2004).  
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Com o fim da Segunda Grande Guerra Mundial surge um elevado 

número de pessoas com deficiência, que fizeram modificar a filosofia médica 

de então (Silva, 1991). Os meios existentes na altura não respondiam às 

necessidades, uma vez que os veteranos de guerra não só apresentavam 

problemas físicos como também psicológicos, fisiológicos e sociais (Pereira, 

2004).  

Foi nesta época que o desporto para pessoas com deficiência conheceu 

a sua grande evolução, a partir de uma experiência clínica levada a cabo pelo 

Dr. Ludwig Guttmann (Silva, 1991). Na sua experiência, Guttmann incluiu na 

terapêutica dos seus doentes a vertente desportiva e conseguiu devolver-lhes o 

vigor físico, a actividade mental, o sentido de dignidade e a confiança em si 

mesmos (Guttman, 1977). 

É em 1944, sob a direcção deste médico, que abre o Hospital de Stock 

Mandeville (Alysbury, Inglaterra), destinado ao tratamento de lesões da coluna 

vertebral dos soldados feridos na Segunda Guerra Mundial (Guttman, 1977; 

Silva, 1991; Moura e Castro, 1996; Medeiros, 2004). Embora nas vertentes de 

recreação e lazer, foi este médico que transformou o desporto numa prática 

diária dos pacientes, como parte da reabilitação médica e social, prática pouco 

difundida até então (Medeiros, 2004). O desporto fez assim, a sua primeira 

conquista na área das pessoas com deficiência, pois Guttman facilmente se 

apercebeu dos seus benefícios nesta população (Carvalho, 1999, cit. Pereira, 

2004).  

É então no ano de 1948, que o desporto para deficientes, organizado e 

distinto do desporto em geral nasce (Varela, 1991), deixando de parte a 

vertente reabilitativa. Guttmann organiza, em Junho desse ano, os primeiros 

Jogos de Stoke Mandeville para os lesionados vertebro-medulares (Moura e 

Castro, 1996), dando, desde logo, um passo considerado histórico. Estes 

Jogos coincidiram com a primeira Olimpíada do pós-guerra cuja sede foi em 

Londres (Medeiros, 2004). 

Quatro anos mais tarde, em 1952, atletas dos Países Baixos juntaram-se 

aos Jogos de Mandeville e ali nasceu o que pode ser considerada a génese do 

movimento internacional paralímpico (International Paralympic Committee 
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[IPC], 2007). O evento reuniu 130 atletas com lesões vertebro-medulares de 

apenas dois países e é considerado pelo International Paralympic Commitee 

(IPC) a primeira Olimpíada para pessoas com deficiência. Com o sucesso, os 

Jogos da cidade inglesa tornaram-se anuais, mas sem carácter Olímpico 

(Medeiros, 2004).  

A segunda edição da Olimpíada para atletas com deficiência foi 

organizada pela primeira vez em Roma em 1960, a mesma cidade que 

abrigaria a décima sexta edição dos Jogos Olímpicos, em 1960. Estes Jogos 

foram designados de Olimpíadas dos Portadores de Deficiência e reuniram 400 

atletas em cadeira de rodas, oriundos de 23 países (IPC, 2007). Mais tarde, em 

1964, surge o termo Paralímpico que teve origem na fusão das expressões 

«Olímpico» e «para», de paraplégicos, uma vez que esta foi a primeira 

categoria desportiva em competição (Federação Portuguesa de Desporto para 

Deficientes, 1996, cit. Pereira, 2004). 

A partir da primeira competição as paralimpíadas são realizadas na 

mesma cidade e nas mesmas instalações das olimpíadas, com excepção da 

edição de 1968, que teve Telavive, Israel, como sede (os Jogos Olímpicos 

foram na Cidade do México). A edição de 1972 foi também uma excepção, os 

JP realizaram-se em Heidelberg, Alemanha, e as Olimpíadas tinham sido no 

mesmo país, mas na cidade de Munique. A Paralimpíada de 1980, em Arnhem, 

Holanda, também não se realizou no mesmo país dos Jogos Olímpicos, que 

foram realizados em Moscovo, na antiga União Soviética. Em 1984 foram 

realizados duas edições dos JP: um em Nova Iorque e outra em Stoke 

Mandeville, as Olimpíadas, por sua vez, foram realizadas em Los Angeles 

(Medeiros, 2004). 

Nos JP de 1976, em Toronto, outros tipos de deficiências foram incluídas 

e foi criada a ideia de reunir pessoas de várias deficiências para competições 

internacionais de desporto. No mesmo ano, os primeiros JP de Inverno 

decorreram na Suécia (IPC, 2007), iniciando-se, assim, a prática destes 

desportos que nunca antes haviam sido praticados pelas pessoas com 

deficiência. 
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Quadro 1 – Edições dos Jogos Paralímpicos de Verão, locais de realização, número 
de participantes (adaptado de IPC, 2007 e Carvalho, 2004). 

 

Ano Cidade Atletas Países (nº) 

1960 Roma, Itália 400 23 

1972 Tóquio, Japão 390 22 

1968 Telavive, Israel 750 29 

1972 Heidelberg, Alemanha 1000 44 

1976 Toronto, Canadá 1600 38 

1980 Arnhem, Noruega 2500 42 

1984 
Stoke Mandeville, Inglaterra 1100 41 

Nova Iorque, EUA 1800 45 

1988 Seul, Coreia 3013 61 

1992 Barcelona, Espanha 3020 82 

1996 Atlanta, EUA 3195 103 

2000 Sidney, Austrália 3843 123 

2004 Atenas, Grécia 4000 146 

 

Podemos observar pelo quadro acima que, o movimento paralímpico 

cresceu exponencialmente desde os seus primeiros dias. O número de atletas 

que participam nos Jogos de verão aumentou de 400 atletas de 23 países, em 

Roma 1960, para 4000 atletas de 146 países em Atenas 2004 (IPC, 2007). 

Actualmente os JP são um evento desportivo de elite para atletas de 

seis grupos diferentes de deficiência: lesionados vertebro-medulares, 

amputados, les autres, paralisia cerebral, deficiência visual e deficiência 

mental. Contudo, os JP enfatizam as realizações atléticas dos participantes em 

vez da sua deficiência. 

O Organismo máximo destes jogos é o Comité Internacional Paralímpico 

(IPC), tendo esta designação apenas em 22 Setembro de 1992, até à data teria 

a denominação de Comité Coordenador Internacional (Malveiro, 1997). 

Actualmente, os JP são considerados o segundo maior evento 

desportivo, a seguir aos Jogos Olímpicos (IPC, 2007), pelo número de dias de 

competição, pelo número de desportos que envolvem, pelo número de países 

presentes e, também por se revelarem a expressão máxima de um espectáculo 

de alta qualidade com a singularidade de atrair espectadores, os media e os 

patrocinadores. A filosofia fundamental inerente ao movimento paralímpico é 
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proporcionar ao atleta com deficiência as mesmas oportunidades dos atletas 

ditos “normais” para atingir os seus objectivos desportivos, permitindo o seu 

encontro com a excelência. 

 

 

2.2.2. AS MODALIDADES DESPORTIVAS DA ÚLTIMA EDIÇÃO DOS JOGOS 

PARALÍMPICOS – ATENAS 2004 

 
No variado leque de modalidades presentes na última edição dos JP 

existem modalidades adaptadas e modalidades específicas de cada 

deficiência. As primeiras apresentam algumas alterações às regras das 

modalidades olímpicas, como por exemplo o basquetebol e o ténis em cadeira 

de rodas. As modalidades específicas e únicas são aquelas destinadas às 

pessoas com determinada deficiência, como por exemplo o Boccia ou o 

Goalball nas quais, apenas atletas com deficiência motora e deficiência visual, 

respectivamente, poderão praticar estas modalidade. 

Num trabalho com as características do que estamos a desenvolver, 

parece-nos importante caracterizar, ainda que de forma sumária, as 

modalidades que integram os JP. Ao longo dos próximos sub-pontos segue-se 

uma breve descrição relativa às modalidades que fizeram parte da última 

edição dos JP, Atenas 2004, realizada com base em informação recolhida na 

página oficial do IPC (2007) e nos manuais do movimento paralímpico 

português (Carvalho, 2000 e 2004).  
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2.2.2.1. ATLETISMO 

 

É modalidade do programa oficial paralímpico desde os primeiros Jogos, 

em Roma, no ano de 1960. 

É também considerado o desporto rei nestes Jogos, à semelhança do 

que acontece com os Jogos Olímpicos. É a modalidade cuja competição 

decorre, normalmente, no Estádio Olímpico, palco também das cerimónias 

oficiais de abertura e encerramento, razão pela qual atrai muitos espectadores 

e os mass media. 

No atletismo participam atletas de todas as áreas de deficiências 

(tetra/paraplégicos, amputados, les autres, paralisia cerebral, cegos e 

amblíopes e deficiência intelectual) em competições em cadeiras de rodas e 

em pé, nas disciplinas e especialidades de corridas, concursos (saltos e 

lançamentos) e provas combinadas como o pentatlo. Inclui-se ainda a 

maratona, a prova rainha, na qual competem atletas cegos, com um atleta guia 

(normovisual) e ainda atletas com deficiências motores e em cadeira de rodas.  

No atletismo é onde muitos atletas portadores de deficiência obtêm 

marcas muito próximas das conseguidas pelos atletas Olímpicos, como são os 

2,04 metros obtidos por um atleta amputado no salto em altura e os 11,73 

segundos nos 100 metros planos também obtidos por um atleta bi-amputado. 

As figuras seguintes representam atletas internacionais em competição.  

 

      
Figura 1: A caminho da vitória 200 metros.1 
 

Figura 2: Prova de salto em altura.1 

 

                                                           
1 Retirado de: Visa Paralympic World Cup (2007) 
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2.2.2.2. BASQUETEBOL EM CADEIRA DE RODAS 

 

O basquetebol em cadeiras de rodas faz parte do programa paralímpico 

desde os primeiros Jogos de Roma, em 1960.  

A competição, para homens e mulheres, é disputada por atletas com 

deficiência motora, lesões vertebro-medulares, amputados, paralisia cerebral e 

outros tipos de deficiências físico-motoras. 

Esta modalidade mantém muita da espectacularidade da versão jogada 

por não deficientes, sendo que a velocidade, o ritmo os aspectos técnicos e 

tácticos são igualmente preponderantes, fazendo justiça ao facto de os meios e 

materiais utilizados (recinto, tabelas, bola) serem exactamente os mesmos, 

apenas diferindo o meio de locomoção dos jogadores. Estas características 

estão bem patentes na figura 3 e 4, que representam uma competição entre 

duas equipas de basquetebol em cadeira de rodas. 

As regras do jogo são as da Federação Internacional de Basquetebol 

Amador (FIBA) com as adaptações necessárias. Contudo as dimensões do 

campo, altura do cesto, dimensões e peso da bola são as mesmas do 

basquetebol convencional. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Final Austrália vs Canadá.1 
 
 

Figura 4: Semi-final  Inglaterra vs  
Espanha.1 
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2.2.2.3. Boccia 

 

O Boccia faz parte do programa paralímpico desde 1984, nos Jogos de 

Nova Iorque.  

Este desporto tem as suas origens no jogo da petanca, que desde o 

século XVI se praticava em França e Itália e com origem nas civilizações 

gregas e romanas. É uma modalidade paralímpica específica para atletas 

portadores de paralisia cerebral e deficiências motoras como diplegias, 

paraplegias, tetraplegias e doenças degenerativas. É o único DP misto, com 

participação conjunta. 

Este jogo requer muita precisão, coordenação e direcção, sobretudo 

tendo em conta que se trata de jogadores cujo perfil funcional possui 

perturbações na coordenação dos movimentos, postura, com alterações do 

tónus muscular e, em muitos casos, com outros problemas associados. 

O jogo é praticado em recinto coberto, com piso regular com uma área 

de jogo de 12,5 metros de comprimento e 6 de largura. Numa extremidade do 

campo existe uma área dividida em seis “casas”, cada uma para um jogador, 

sendo daí que arremessam as suas bolas na sua vez de jogar, como podemos 

observar na figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Campo Oficial de Boccia.2 

                                                           
2 Adaptado de International Boccia Committee (2007). 
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Neste jogo não existe contacto físico, pelo que a área reservada ao 

jogador não pode ser violada pelo seu adversário.  

O Boccia pode ser jogado individualmente, por pares ou ainda por 

equipas de três jogadores. O jogo é composto por treze bolas, seis de cor 

vermelha, seis de cor azul e uma bola branca (bola alvo). O objectivo do jogo 

consiste em que o jogador, par ou equipa coloque o maior número de bolas da 

cor com que está a jogar, mais próximas da bola alvo, do que as do adversário 

(s). As bolas podem ser arremessadas com mão, o pé, ou para atletas que 

tenham uma deficiência que lhes afecte os quatro membros, utilizando 

dispositivos de compensação, calhas e ponteiros para o acto de lançamento. O 

Boccia é jogado em pavilhão, com marcações próprias para o efeito. As 

próximas figuras ilustram atletas portugueses a jogar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Atleta a lançar a penúltima bola da sua equipa.3  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Atleta português nos Jogos 
Paralímpicos, Sidney 2000.4 

                                                           
3 Retirado de: Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra, 2007. 
4 Adaptado de: Carvalho, 2000 p.39. 
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2.2.2.4. Ciclismo 

 

A prova de estrada no ciclismo foi inserida nos JP de Seul, em 1988 e a 

prova de pista nos JP de Atlanta, em 1996. 

O ciclismo está aberto a atletas com deficiências motoras (paralisia 

cerebral, amputados e les autres) e a atletas com deficiência visual que 

competem nas provas de estrada e pista em velómetro. Os atletas com 

deficiência visual correm na modalidade de tandem, bicicleta com dois lugares, 

(figura 8) sendo o piloto, um atleta normovisual e, nestes casos, o guia recebe 

uma medalha juntamente com o atleta. Para alguns atletas, em que a 

funcionalidade dos membros inferiores é mais reduzida, utilizam para competir 

em estrada, um triciclo ou um handcycle (figura 9). 

A competição de pista possui as provas de 1 quilómetro contra-relógio, 

perseguição individual, sprint e sprint Olímpico. A competição de estrada 

possui a prova de contra-relógio e provas de linha que variam entre os 20 e os 

120 quilómetros, consoante a classe desportiva dos ciclistas.  

O ciclismo tem provas para o sector masculino e feminino, na 

competição individual ou de equipa, para os quatro tipos de deficiência.  

As regras e os regulamentos desta modalidade são semelhantes às do 

ciclismo Olímpico com ligeiras adaptações de acordo com as categorias 

desportivas internacionais por deficiência, nomeadamente no que respeita a 

adaptações de bicicletas e distâncias. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 8: A caminho do recorde  
mundial.1 

 

Figura 9: Prova de estrada.1 
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2.2.2.5. Equitação 

 

Os JP de Atlanta, em 1996, foram os primeiros a incluir a competição de 

equitação.  

A modalidade está aberta a todos os tipos de deficiência e apenas inclui 

a dressage equestre, o domínio do cavalo, tendo de existir uma ligação perfeita 

entre cavalo e cavaleiro. O cavaleiro pode competir individualmente ou por 

equipa. 

A classificação por pontos tem em conta a atitude do cavalo, a 

submissão ao cavaleiro, a calma, a correcção e amplitude dos movimentos que 

correspondem aos diversos exercícios. Adiciona-se à pontuação, a postura 

perfeita do cavaleiro, assim como as suas acções de comando.  

Nesta modalidade são consagrados campeões Paralímpicos os 

cavaleiros e os respectivos cavalos. 

As figuras 10 e 11 representam atletas nas provas de equitação 

Paralímpica. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10: Atleta feminina em prova.5 
Figura 11: A elegância na equitação.5 

 

 

                                                           
5 Retirado de: International Paralympic Commitee (2007) 
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2.2.2.6. Esgrima em Cadeira de Rodas 

 

É modalidade do programa paralímpico desde os primeiros Jogos, em 

Roma, no ano de 1960. 

A esgrima nos JP é dirigida a atletas com deficiências motoras que 

competem em cadeira de rodas. Estas cadeiras têm um dispositivo especial de 

fixação ao solo, que proporcionam aos atletas uma total liberdade de 

movimentos do tronco e dos membros superiores. O colete tem um dispositivo 

sensível para detectar os toques, tal como na esgrima olímpica. O atleta que 

conseguir o total de cinco toques, acima da cintura, é considerado vencedor. 

As armas utilizadas são a espada, o florete e o sabre e existem provas 

individuais e por equipas para as três armas. 

Os atletas de esgrima que têm uma perda significativa da preensão ou 

do controle da espada podem unir a espada à mão usando uma ligadura ou 

algo similar para envolver a espada. 

Os atletas usam roupa protectora, incluindo a máscara, um fato e uma 

luva protectora. As figuras 12 e 13 ilustram duas competições de esgrima em 

cadeira de rodas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Competição Internacional.5 
 

 

 

 

 

Figura 13: Movimento atacante.5 
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2.2.2.7. Futebol de 5 

 

O futebol 5 é modalidade do programa paralímpico desde Atenas 2004. 

É um desporto para atletas masculinos, constituído por quatro jogadores 

de campo, cegos ou amblíopes vendados e, apenas são guiados por um gizo 

que se encontra dentro da bola e pelo guarda-redes que deve ser normovisual 

ou amblíope.  

Cada equipa tem um guia atrás da baliza adversária para orientar os 

jogadores para a baliza. 

As regras da modalidade são semelhantes às do futsal. A duração de 

um jogo é de 50 minutos, dividido em duas partes de 25 minutos cada, com um 

intervalo de 10 minutos. No jogo não existem lançamentos laterais, uma vez 

que o campo possui umas barras laterais de forma a dar continuidade ao jogo.  

O guarda-redes joga sem venda, no entanto os seus movimentos estão 

limitados à área de baliza, não podendo intervir sobre as jogadas nem tocar na 

bola para além dessa área. 

As figuras 14 e 15 apresentam momentos do jogo de futebol para atletas 

com deficiência visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Figura 14: Disputa de bola.5 

Figura 15: Brasil Vs Argentina.5 
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2.2.2.8. Futebol de 7 

 

O Futebol 7 foi inserido nos JP de Nova Iorque/Stoke Mandeville em 

1984. 

Esta modalidade apenas está aberta à categoria desportiva de paralisia 

cerebral, para equipas de sete jogadores de campo incluindo o guarda-redes e 

oito jogadores suplentes. As regras aplicadas são maioritariamente as da 

Federação Internacional de Futebol Amador, com excepção da regra “fora de 

jogo”. A dimensão do campo e balizas e duração do jogo (apenas duas partes 

de 30 minutos). Cada equipa pode realizar três substituições em cada parte. 

O jogo é realizado num estádio ao ar livre com relva natural ou artificial.  

A figura 16 e 17 ilustram jogos de futebol 7 em competições 

internacionais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 16: Luta pela posse de bola.5 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 17: O vigor atlético.5  
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2.2.2.9. Goalball 

 

O Goalball foi inserido nos JP de Toronto, em 1976. 

É um desporto colectivo exclusivo para atletas com deficiência visual. 

Homens e mulheres competem em provas diferentes. Os atletas usam vendas 

nos olhos (figura 18) para garantir que todos jogam em pé de igualdade 

permitindo que pessoas com diferentes graus de deficiência visual possam 

jogar. 

As equipas são constituídas por três jogadores de campo e três 

suplentes. A equipa tenta, através de arremessos manuais de uma bola, 

marcar o maior número de golos na baliza da equipa contrária.  

O campo de jogo é rectangular e tem 18 por 9 metros, estando as 

balizas situadas em cada um dos topos, em toda a linha de fundo e têm, cada 

uma, 9 metros de comprimento e 1,30 metros de altura (figura 19). A bola 

utilizada pesa 1050 gramas e tem um dispositivo sonoro interno (pequenas 

placas metálicas – guizos) que, em contacto com o solo, permite aos jogadores 

detectar a trajectória. 

Uma regra fundamental neste jogo é a limitação que é imposta ao 

lançamento da bola. Após arremesso, a bola tem de tocar o solo antes da linha 

de meio campo, além de ter de ser lançada em 8 segundos. 

É essencial que os espectadores mantenham silêncio absoluto durante o 

jogo para que os jogadores possam detectar a direcção da bola. 

Cada jogo tem a duração 20 minutos, divididos em dois períodos com 

intervalo de 3 minutos.  

 

 

 

 
 

      
 

Figuras 18: Arremesso.5 

 
Figura 19: Movimentação defensiva.5 
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2.2.2.10. Halterofilismo 

 

Esta modalidade faz parte do programa paralímpico desde os Jogos de 

Tóquio, em 1964. 

O halterofilismo é uma modalidade paralímpica em crescimento, 

podendo ser praticada por atletas com deficiências motoras que participam na 

disciplina de benchpress, caracterizada pelo movimento de supino em decúbito 

dorsal. Em prova, o atleta tem de elevar os halteres desde o peito até à 

completa extensão dos membros superiores, mantendo a barra imóvel.  

Os atletas têm três tentativas para elevar a barra e o vencedor é aquele 

que eleva mais quilogramas.  

A divisão da competição é feita por sector feminino (primeira competição 

paralímpica em Sidney, 2000) e masculino e de acordo com o peso corporal.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20: Após concluir prova nos Jogos Paralímpicos, 
Sidney 2000.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Supino na benchpress.5 
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2.2.2.11. Judo 

 

O Judo foi inserido nos JP de Seul, em 1988. 

Trata-se de um desporto exclusivo para a deficiência visual. Inclui 

competições masculinas e femininas, distribuídas em sete categorias de peso 

para homens e seis para mulheres (que competiram pela primeira vez nos 

jogos de Atenas em 2004).  

O Judo é um desporto que exige um grande desempenho físico e 

estratégico, testando as qualidades de força, do toque, do contrapeso e da 

sensibilidade. 

Os concorrentes devem usar técnicas diferentes para superar ou 

imobilizar o seu adversário (figura 22 e 23). 

As regras de competição são as da Federação Internacional de Judo 

(IJF), apenas com uma ligeira adaptação: no início do combate e no reinício 

após as paragens, os judocas começam/recomeçam a prova em contacto 

físico. O vencedor é o atleta que consegue um Ippon (um ponto único e directo, 

caracterizado pela projecção correcta do adversário ao solo, tatami, de modo a 

que este caia e esteja com o dorso em completo contacto com o tatami) ou que 

marca o maior número de pontos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: A força aliada à agilidade.5 

Figura 22: Tentando a projecção.5                                            
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2.2.2.12. Natação 

 

A natação pertence ao programa paralímpico desde os primeiros Jogos 

de Roma, em 1960. 

Actualmente a competição está aberta a atletas com todos os tipos de 

deficiência. Mulheres e Homens competem separadamente. 

As provas existentes são: livre, costas, bruços, mariposa e estilos, 

divididas por classes, de acordo com  as capacidades funcionais dos atletas, 

podendo por isso atletas de diferentes áreas de deficiência realizar a mesma 

prova. 

A esta modalidade é aplicado o regulamento oficial da Federação 

Internacional de Natação Amadora (FINA) com algumas modificações, como 

sejam a possibilidade dos atletas com deficiência motora poderem partir do 

bloco ou de dentro de água, de acordo com a sua funcionalidade e, para a 

deficiência visual, sinais que alertam os nadadores para as zonas de viragem 

e/ou chegada.  

Aos nadadores em prova não é permitido o uso de próteses ou 

dispositivos de assistência.  

As figuras 24 e 25 ilustram atletas paralímpicos em competição. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 
Figura 25: Prova de estilo livre.5 

 
 
Figura 24: Instantes antes da prova.5 
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2.2.2.13. Râguebi em Cadeira de Rodas 

 

O râguebi em cadeira de rodas foi um desporto de demonstração nos 

Jogos de Atlanta, em 1996 e foi incluído oficialmente no programa dos JP de 

Sidney, em 2000. 

É um desporto apenas para atletas com tetraplegia, podendo existir 

equipas mistas. 

Cada equipa é constituída por quatro jogadores em campo. 

É jogado em pavilhão, num campo com as dimensões oficiais para o 

basquetebol, 28 por 15 metros, divido a meio por uma linha central. Em cada 

topo do campo existe uma zona de ensaio, delimitada por dois cones com uma 

distância de 8m entre si. É jogado com uma bola de voleibol oficial.  

A duração do jogo é de quatro períodos de 8 minutos, com intervalos de 

1 minuto no primeiro e terceiro períodos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Competição Internacional.5 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 27: O contacto físico de um desporto 
complexo.5 
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2.2.2.14. Ténis em Cadeira de Rodas 

 

É modalidade do programa paralímpico desde os Jogos de Barcelona, 

em 1992. 

Enquanto modalidade paralímpica, o ténis é jogado em cadeira de rodas 

por atletas portadores de deficiência motora (figura 28 e 29). Apenas os 

tenistas com perda substancial ou total permanente da função em um ou 

ambos os pés podem participar nesta modalidade. 

O jogo é disputado nas variantes de singulares e pares, masculinos e 

femininos.  

O regulamento da modalidade é seguido pela Federação Internacional 

de Ténis (FIT), no entanto é permitido que a bola toque o solo, duas vezes em 

cada metade do campo. Contudo, os jogadores procuram, sempre que podem, 

responder ao primeiro toque, fazendo com que o ritmo do jogo acelere, 

aumentando o entusiasmo do público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 28: O cumprimento habitual dos  
adversários.5 

 
 

Figura 29: Serviço de num jogo singular.5 
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2.2.2.15. Ténis de mesa  

 

O ténis de mesa foi inserido nos JP de Roma, em 1960. 

Enquanto modalidade paralímpica, o ténis de mesa é jogado por atletas 

com deficiências motoras e, pela primeira vez nos Jogos de Sidney, também 

por atletas com deficiências mentais. 

Existem provas individuais e equipas, para atletas femininos e 

masculinos. Os atletas competem em pé (figura 30) ou em cadeira de rodas 

(figura 31). 

O ténis de mesa apresentado nos JP apresenta poucas diferenças do 

ténis de mesa Olímpico, apenas contém alterações para os atletas que 

competem em cadeira de rodas. 

O jogo consiste em cinco sets e o primeiro atleta a marcar 11 pontos 

ganha o set.  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 30: Jogos Paralímpicos, 
Sidney 2000.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Competição em cadeira de rodas..5 
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2.2.2.16. Tiro 

 

É modalidade do programa paralímpico desde os Jogos de Toronto, em 

1976. 

A competição nesta modalidade está aberta aos sectores feminino e 

masculino, nas variantes individual e equipas. Dirigido a portadores de 

deficiências motoras e visuais, os atletas poderão realizar a prova de tiro de 

acordo com a sua funcionalidade, a partir das posições de pé, em cadeira de 

rodas e, deitado. 

Para os atletas com deficiência visual existe um dispositivo que, ao fazer 

o varrimento do alvo, transforma os sinais luminosos em sonoros com ligeiras 

diferenças de acordo com a zona do alvo que está em mira, sendo estes sinais 

transmitidos ao atirador através de auriculares ou auscultadores.  

As provas existentes são as de tiro com espingarda e pistola de ar 

comprimido calibre 22 (figura 32 e 33). As distâncias em competição são de 10, 

25 e 50 metros, para ambos os sexos e equipa mista. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Prova de espingarda.5 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 33: Prova de pistola ar comprimido.5 
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2.2.2.17. Tiro com Arco 

 

Esta modalidade fez a sua aparição em Stoke Mandeville, em 1948 e faz 

parte do programa Paralímpico desde os primeiros Jogos, em Roma, no ano de 

1960. Foi um dos primeiros desportos de competição praticado por deficientes 

no Hospital de Stoke Mandeville, em Inglaterra, ainda durante o processo de 

reabilitação. 

O tiro com arco é destinado a atletas com deficiências motoras, estando 

também incluída a categoria les autres, para três classes funcionais. A 

competição é disputada individualmente e por equipas, dividida entre atiradores 

em pé e em cadeira de rodas, no sector masculino e feminino (figuras 34 e 35). 

O objectivo deste desporto é acertar num alvo com um diâmetro de 122 

centímetros, a uma distância de 70 metros.  

As regras são as estabelecidas pela Federação Internacional de Tiro de 

Arco, com ligeiras adaptações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 34: Ajuste da pontaria.5 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 35: Direccionando a flecha para o alvo.5 
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2.2.2.18. Vela  

 

É modalidade paralímpica desde os Jogos de Atlanta, em 1996. 

A vela disputa-se nos barcos das classes Sonar e R2,4m. Participam na 

modalidade, atletas com deficiências motoras e visuais. 

Na competição existem três provas, uma individual, numa embarcação 

keelboat de 2,4 metros, outra com uma tripulação de três velejadores, numa 

embarcação Keelboat de 23 pés (classe Sonar). Para os atletas com 

deficiências severas existe ainda uma embarcação com dois velejadores. 

As regras são as da Federação Internacional de Vela (International 

Sailing Federations – ISAF). 

Nas figuras 36 e 37 podemos observar uma equipa na classe Sonar e 

um conjunto de embarcações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Classe Sonar.6 

 

 

 

 

 

  
Figura 37: Competição Internacional.5 

 

                                                           
6
 Adaptado de: Carvalho, 2000 p.97. 
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2.2.2.19. Voleibol Sentado 

 

É modalidade paralímpica desde os Jogos de Arnhem, em 1980. 

O voleibol  sentado é um dos mais importantes desportos colectivos para 

atletas com deficiências motoras. Cada equipa compete com 6 jogadores de 

campo. 

As principais diferenças entre o voleibol sentado e o voleibol para não 

deficientes, resumem-se às dimensões do campo, 10 metros de comprimento e 

6 de largura. A rede está à altura de 1,5 metros para jogadores masculinos e 

1,05 para os femininos. Outra diferença diz respeito ao movimento do jogador 

com bola, em que a pélvis tem que estar sempre em contacto com o solo 

(figura 38 e 39).  

O sistema de pontuação é igual ao voleibol Olímpico, cinco sets de 25 

pontos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Manchete.5 

 

 

Figura 39: Serviço.5 
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2.3. A Estética no Desporto Paralímpico 

 

Poucos estudos se têm debruçado sobre o valor estético que o desporto 

para deficientes comporta. Tentaremos, com este capitulo fornecer dados que 

contribuam para o entendimento desta temática. No domínio da arte, no 

entanto, a “deficiência” tem sido objecto de reflexão, nomeadamente por parte 

de autores ligados às artes, como Barnes (2003) e Siebers (2006). 

Barnes é um professor de Estudos de Deficiência, “Disability Studies”, na 

Universidade de Leeds e apresentou algumas das suas ideias numa 

Conferência intitulada Finding Spotlight, no Instituto de Artes Performativas de 

Liverpool, que se realizou de 28 a 31 de Maio de 2003. Na sua intervenção, 

Effecting Change: Disability, Culture and Art, o autor afirma que a relação da 

deficiência com a arte (disability art) é potencialmente educativa, 

transformativa, expressiva, emocional, exploratória, participativa e envolvente. 

Sublinha que, a relação da deficiência ou da pessoa portadora de deficiência 

com a cultura e com a arte é produto dos finais do século XX. A raiz desta 

ligação pode ser encontrada no relacionamento entre a deficiência percebida e 

as artes criativas, considerando que o processo de exclusão do deficiente, teve 

um papel significativo para o desenvolvimento da relação entre deficiência, 

cultura e arte (Barnes, 2003). 

Contudo, o movimento artístico não diz respeito somente ao consumo e 

produção artística das pessoas com deficiência. Tem a ver, segundo Barnes 

(2003), com o desenvolvimento da partilha de significados culturais e 

expressões colectivas de experiências e lutas. Isto envolve, segundo o autor, o 

uso da arte para expressar a descriminação e preconceito, gerando a 

consciência e solidariedade de todos. 

Tobin Siebers é professor de Critica Literária e Cultura na Universidade 

de Michigan. Num artigo intitulado de Disability Aesthetics (2006), discorre 

sobre a deficiência e a sua relação com a arte, assim como reflecte sobre 

obras de arte produzidas por pessoas com deficiência. O autor sugere o termo 

disability aesthetics como um conceito crítico que busca enfatizar a presença 

da deficiência na tradição da representação estética. O termo recusa a 
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representação do corpo saudável – e o seu significado de harmonia, 

integridade e beleza – como a única determinação da estética (Siebers, 2006).  

Siebers (2006) refere que a presença da deficiência na arte é comum e 

indica o caso da escultura Venus de Milo questionando se esta seria 

considerada um dos grandes exemplos de estética e beleza humana se tivesse 

ambos “os braços”.  

O autor considera que a boa arte incorpora a deficiência. A arte moderna 

continua a mover-nos devido à rejeição de harmonia, integridade física e saúde 

perfeita. Se a arte moderna tem tido tanto sucesso, o autor argumenta que isto 

é devido ao abraço à deficiência como uma versão distinta de beleza. A arte 

danificada e a beleza fragmentada não são mais interpretadas como feias. Elas 

revelam novas formas de beleza que deixam para trás a dependência de 

formas corporais perfeitas (Siebers, 2006). Neste contexto, podemos referir o 

caso da dança contemporânea, na qual, os movimentos coordenados e 

alinhados, podem não fazer parte da coreografia.  

Desde que o sentimento humano é central à história da estética, é 

esperado que a deficiência cresça em todo o lado, porque o corpo e mente do 

deficiente suscitam sempre emoções poderosas (Siebers, 2006). A deficiência 

é, segundo o autor, inerente à concepção estética de beleza e a influência da 

deficiência na arte tem crescido ao longo dos tempos. 

Ao longo do seu artigo, Siebers (2006) remete para vários artistas e as 

suas obras de arte. Menciona obras de arte clássicas que foram vandalizadas, 

e considera-as como formas contemporâneas de apreciá-las, referindo-se ao 

exemplo do auto-retrato de Rembrandt, que foi vandalizado com ácido 

sulfúrico, em 1977. O autor apresenta também, o trabalho de Judith Scott, 

artista com deficiência mental e traços de autismo. Esta artista faz, o que o 

autor considera, esculturas espantosas, pela originalidade e pelo poder das 

suas formas perturbantes. Em sua opinião, o trabalho convida à comparação 

com obras de outros artistas plásticos do século XX.  

Outro exemplo de actividade artística relacionada com a pessoa 

portadora de deficiência é uma companhia de dança californiana, AXIS Dance 

Company que, desde 1987, tem vindo a desenvolver um trabalho com 



REVISÃO DA LITERATURA 

45 

bailarinos com e sem deficiência (AXIS Dance Company, 2007). AXIS foi 

pioneira de uma forma poderosa de dança e os seus membros auto intitulam-

se de “companhia de dança integrada” (Felciano, 2002). A primeira actuação 

desta companhia foi em 1988, no Dance Birgade’s Fourious Feet: Festival of 

Social Change III, e a directora artística, Judith Smith (2002, cit. Felciano, 2002) 

transmitiu numa entrevista que, no final da actuação houve uma enorme 

ovação e questionou-se, se o público estaria a aplaudir pela sua arte ou por 

estarem a actuar em cadeira de rodas. Refere ainda que, metade dos 

bailarinos da sua companhia praticaram desportos de competição como 

natação, equitação e ainda danças de salão, antes de sofrerem acidentes de 

viação. 

Nesta perspectiva, a pessoa portadora de deficiência tem o seu próprio 

meio de se expressar, de se realizar, de ser livre, como ser humano diferente 

da maioria das pessoas. O desporto pode ser esse meio, uma vez que, 

segundo o Conselho da Europa (1988), o atleta com deficiência consegue 

atingir objectivos que só por si têm valor estético. Este valor é diferente dos 

outros desportos e das suas estéticas. 

Um estudo levado a cabo por Rocha (2007) expõe a opinião de dois 

atletas portugueses Paralímpicos sobre algumas questões relativas ao seu 

corpo. O objectivo principal do estudo foi verificar que valor estético possui o 

corpo do atleta deficiente, quando se trata, afinal, de um corpo que diverge do 

modelo que é divulgado pelo próprio desporto. Os atletas com deficiência 

acreditam que o corpo diferente possui valor estético, sendo que o desporto 

facilita a aceitação deste corpo por parte da sociedade, (Rocha, 2007). No 

mesmo estudo, os atletas consideram que o género, a técnica e táctica, o 

vestuário e acessórios, a plástica dos movimentos específicos da modalidade, 

as relações de cooperação e oposição, a presença ou não de público são 

factores influenciadores na apreciação estética e na atribuição de valor estético 

ao desporto para deficientes. Além destes factores, os atletas referiram o 

esforço implícito no desporto, associado à deficiência, como forma que 

potencia a sua beleza, assim como os meios de comunicação social, pelo 
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contributo que podem dar ao desporto para deficientes, pois um maior 

conhecimento pode levar a uma maior adesão do público (Rocha, 2007). 

Marques (2006), num estudo sobre a apreciação estética do desporto 

por parte de cegos congénitos, concluiu que os sentimentos são factores 

determinantes na apreciação estética do desporto, quer enquanto 

observadores quer enquanto atletas. Em concordância com o estudo de Rocha 

(2007), os sujeitos do estudo (cegos) de Marques (2006), consideram que os 

media, particularmente a rádio e o público têm um papel relevante na 

apreciação dos desportos. 

Moura e Castro e Garcia (1998) questionam o sentido de beleza no 

desporto praticado por um corpo diferente do modelo divulgado pelo próprio 

desporto. A lógica deste desporto integra-se na lógica da sociedade actual e no 

rendimento. Afirmam que a fraca adesão do público a estes acontecimentos se 

deve, em parte, às diferenças corporais dos atletas, pois o herói do DP não é 

uma figura «atraente», tendo em conta o padrão de beleza e culto do corpo 

perfeito “impostos” pela sociedade. Contudo, no estudo de Rocha (2007), um 

atleta considera ser possível a transformação do atleta portador de deficiência 

em herói desportivo através da sedução da performance atlética.  

Moura e Castro e Garcia (1998) consideram que, o desporto de atletas 

deficientes poderá ser um espectáculo esteticamente tão conseguido como 

qualquer outro. A interpretação do desporto para pessoas com deficiência não 

se pode basear nas questões estéticas instituídas, nem tão pouco nas 

performances imediatas, mas sim na interpretação do homem e da marca 

como percepção do esforço e da superação alcançada. De acordo com os 

mesmos autores, estes desportos exprimem um sentimento tão profundo, 

revelando um ser que nessa prática se transcende, assumindo a actividade e o 

praticante, uma condição estética apreciável. Consideramos que, ao olharmos 

esteticamente para o DP e para a diversidade de corpos dos atletas com 

deficiência, as suas potencialidades estéticas são ampliadas.  

O desenvolvimento do desporto de alto nível para cidadãos com 

deficiência, JP, apresenta uma evolução de tal ordem, ao ponto de assumir 

características semelhantes às dos Jogos Olímpicos, isto é, o profissionalismo 
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e os interesses nacionais, políticos e económicos já fazem parte do 

paralímpismo. Podemos observar este aspecto, pela publicidade presente nas 

televisões, pelas campanhas de merchandising, quando os JP se realizam. Na 

figura 40 é possível observar imagens de várias campanhas publicitárias 

relacionadas com Movimento Paralímpico, que apelam para a Estética do 

Desporto Paralímpico. 

 

   
Figura 40: Publicidade Jogos Paralímpicos, Atenas 2004 - os heróis portugueses.7 

 

Ao atleta com deficiência exige-se talento e dedicação a dobrar, pois 

eles lutam para chegar onde outros chegaram, combatendo estigmas que os 

acompanham por serem portadores de um corpo diferente, e a superação 

torna-se, assim, uma categoria muito expressiva no desporto para deficientes. 

Conseguimos observar força, graça, perfeição, elegância, equilíbrio, ritmo, 

harmonia, criatividade, transgressão, superação, no movimento desportivo do 

deficiente, que tem, em nosso entender, um valor estético acrescentado.  

A Estética do Desporto Paralímpico é um tema que necessita de ser 

bastante aprofundado. É possível encontrar categorias estéticas presentes no 

desporto “dito normal”, e disto ninguém discorda, então será que o Desporto 

Paralímpico apresenta as mesmas categorias? É possível acrescentar-lhe 

novas categorias? Mas terão todas as modalidades desportivas as mesmas 

                                                           
7
 Adaptado de: Carvalho, 2004, da esquerda para a direita p.77,76,106. 
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categorias e o mesmo valor estético? Será o halterofilismo paralímpico 

considerado um desporto com menor valor estético que o futebol para cegos ou 

que o atletismo? Quais as categorias estéticas que contribuem para a 

atribuição desse valor estético? São a estas e a outras questões que 

procuraremos responder nos capítulos seguintes. 
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3. Metodologia 

3.1. Caracterização do Grupo de Estudo 
 

A escolha dos inquiridos baseou-se no propósito deste estudo. Tendo 

em conta que seria um estudo sobre o DP, foi nossa intenção entrar em 

contacto com indivíduos que convivessem e conhecessem esta realidade, de 

uma forma mais directa e pessoal, elegendo alunos universitários portugueses 

de cursos de Desporto e Educação Física e de Ciências dos Desporto, com 

especialização na área da actividade física adaptada.  

Fizeram parte do grupo, alunos do 5º ano da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto (FADE-UP) e da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro (UTAD); alunos do 3º e 4º ano da Faculdade de Ciências do Desporto e 

de Educação Física da Universidade de Coimbra (FCDEF-UC). A descrição do 

grupo é apresentada no quadro 2. 

 
Quadro 2: Descrição do grupo de estudo relativamente a instituições universitárias e 
género. 
 

 

Feminino Masculino Total 

N % N % N % 

FADE-UP 14 34,3 10 24,4 24 58,7 

FCDEF-UC 4 9,7 4 9,7 8 19,4 

UTAD 4 9,7 5 12,2 9 21,9 

Total 22 53,7 19 46,3 41 100 
 

N – frequência absoluta; % - frequência relativa 

 

Pela análise do quadro 2 verificamos que, relativamente ao género, 22 

alunos pertenciam ao género feminino (53,7%) e 19 ao masculino (46,3%). 

Mais de metade dos inquiridos pertence à FADE-UP (58,7%), os 

restantes alunos pertencem à UTAD (21,9%) e FCDEF-UC (19,4%).  

Ainda para a caracterização dos participantes no estudo, referiremos no 

quadro 3 a descrição média da idade e da formação. Neste o último aspecto, 
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foi pedido aos inquiridos, que mencionassem quantos semestres frequentaram 

disciplinas relacionadas com a actividade física adaptada e/ou deficiência, ao 

longo da sua licenciatura. 

 
Quadro 3: Descrição do grupo de estudo relativamente à idade e formação. 

 

 Mínimo   Máximo X ± SD 

Idade 20 36 23,54 ± 2,60 

Formação na área 
(semestres) 3 8 6,02 ± 1,72 

 

X – média; SD – desvio-padrão 

 

Os participantes apresentaram idades compreendidas dos 20 e aos 36 

anos, sendo a média de 24 anos. 

A formação média dos indivíduos foi de 6 semestres, tendo em conta 

que o SD é elevado (1,72). 

 

3.2.  Instrumento 
 

Para a recolha da informação relativamente à opinião do grupo em 

estudo, efectuamos a aplicação de um inquérito sob a forma de questionário, 

de forma a respondermos aos objectivos do nosso estudo. O questionário foi 

construído de raiz, com base num instrumento elaborado num estudo de 

Lacerda (2002b), no qual a autora procurou perceber a atribuição de valor 

estético a um conjunto variado de desportos, assim como o reconhecimento de 

qualidades estéticas nesse grupo de desportos.  

Foi elaborada uma primeira versão do questionário e realizado um pré 

teste a Professores Universitários da FADE-UP e da Faculdade de Psicologia e 

Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCE-UP), que usualmente 

lidam com este tipo de questionários, de forma a verificar se o instrumento 

estava bem construído. Depois de ser realizada uma segunda versão teste, o 

questionário foi aplicado a um grupo com características idênticas ao nosso 
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grupo de estudo, alunos da FADE-UP, que frequentavam o 4º ano da opção de 

reabilitação e reeducação.  

Verificada a adequabilidade das questões colocadas, chegamos à 

versão definitiva do questionário (consultar anexo), que integrou quatro 

questões fechadas. Do ponto de vista do conteúdo, todas as questões se 

caracterizaram por serem questões de opinião. 

Na primeira questão, que procurava medir a intensidade da opinião do 

valor estético atribuído ao DP, elaborou-se uma escala de formato tipo Lickert, 

com cinco categorias verbais: “nenhum valor estético”, “pouco valor estético”, 

“moderado valor estético”, “bastante valor estético” e “muito valor estético”. Os 

inquiridos tinham que assinalar apenas uma opção de resposta.  

Na segunda questão, procurou-se perceber o contributo de cada 

categoria estética (21 categorias) no esclarecimento do valor estético atribuído 

ao DP. Para isso, cada inquirido teria que escolher uma das seguintes 

categorias verbais: “não contribui”, “contribui pouco”, “contribui bastante” e 

“contribui muito”. 

Na terceira questão, procuramos conhecer a opinião dos inquiridos 

relativamente à presença de valor estético no grupo de 19 modalidades 

Paralímpicas apresentadas, fazendo uso de uma escala semelhante à da 

questão número um.  

Na quarta e última questão, foi solicitado aos inquiridos que 

assinalassem cinco categorias estéticas que, em seu entender, fossem as que 

mais contribuíam para o reconhecimento de valor estético em cada um dos 

desportos indicados.  

No quadro 4 evidencia-se a relação entre os objectivos do estudo e as 

questões incluídas no questionário. 
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Quadro 4: Relação entre objectivos e questões incluídas no questionário. 
 

Objectivos do estudo Questões do questionário (Q) 

Conhecer a intensidade de Valor 
Estético atribuído ao Desporto 
Paralímpico. 

Q1: “Atribua valor estético ao Desporto 
Paralímpico de acordo com a escala que se 
segue.” 

Identificar um conjunto de categorias 
estéticas que possa explicar o Valor 
Estético do Desporto Paralímpico 

Q2: “Se reconheceu algum valor estético ao 
desporto paralímpico assinale, no quadro de 
categorias que se segue, em que medida 
cada categoria contribui para o 
esclarecimento desse valor estético.” 

Perceber até que ponto existe uma 
tendência para hierarquizar do ponto de 
vista estético as diferentes modalidades 
Paralímpicas que integram o Desporto 
Paralímpico. 

Q3: “Relativamente às modalidades que 
integram o Desporto Paralímpico apresenta-
se de seguida a lista desses desportos. 
Atribua valor estético a cada modalidade de 
acordo com a escala.” 

Verificar quais as categorias estéticas 
que melhor explicam o Valor Estético de 
cada modalidade paralímpica. 

Q4: “Relativamente a cada modalidade a que 
atribuiu algum valor estético, assinale, para 
cada uma delas, as 5 categorias fundamentais 
que mais contribuem para o esclarecimento 
desse valor estético.” 

 

 

3.3. Procedimentos de aplicação  

 

Após definirmos o grupo de estudo, foram contactados, pessoalmente 

e/ou via email, os responsáveis pelos gabinetes de actividade física adaptada 

das três Instituições mencionadas anteriormente, para que fosse cedida a 

autorização da aplicação dos questionários aos alunos das respectivas 

instituições.  

Após resposta afirmativa os questionários foram enviados por correio 

aos professores responsáveis da FCDEF-UC e da UTAD. Relativamente à 

FADE-UP, os questionários foram distribuídos e recolhidos por nós próprios.   
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3.4. Procedimentos estatísticos 
 

Para o tratamento dos dados recolhidos fez-se uso do software 

estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS, versão 15.0) para 

Windows, e também do Microsoft Office Excel 2007. 

Recorremos à estatística descritiva, utilizando predominantemente as 

frequências relativas (%) e, para a caracterização do grupo de estudo, 

recorremos à medida de tendência central – média e à medida de dispersão – 

desvio-padrão. 
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4. Apresentação, discussão e interpretação dos 

resultados 

 

Neste capítulo apresentamos e procuramos discutir e interpretar os 

resultados obtidos por meio da aplicação dos questionários, analisando as 

afinidades e divergências entre os resultados por nós encontrados e a opinião 

de autores que se destacam no estudo da estética do desporto e da estética do 

DP, expostos no capítulo da revisão da literatura. 

 

4.1. Valor estético atribuído ao Desporto Paralímpico 

 

No sentido de conhecer a intensidade de valor estético atribuído ao DP 

considerado pelo nosso grupo de estudo, pediu-se na primeira questão que 

atribuíssem valor estético ao DP de acordo com a escala que ia de “nenhum 

valor estético” a “muito valor estético.  

Os resultados que seguidamente apresentamos no quadro 5, referem-se 

às frequências relativas (%) das respostas para cada categoria verbal 

apresentada. 

 

Quadro 5: Frequências relativas de valor estético atribuído ao Desporto Paralímpico. 
 

VE – Valor Estético 

 

Observamos, pela análise do quadro 5 que, todos os inquiridos, 

atribuíram valor estético ao DP. Mais de metade, aproximadamente 67% 

(41,5% e 26,8%), considerou que o DP apresenta “bastante” ou “muito valor 

estético”. Apenas 4,9% dos alunos considerou que o DP apresenta “pouco 

valor estético”. 

Nenhum VE Pouco VE Moderado VE Bastante VE Muito VE 

% 

0 4,9 26,8 41,5 26,8 
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Podemos aferir destes resultados, que qualquer desporto pode ser 

apreciado do ponto de vista estético. Para Moura e Castro e Garcia (1998) o 

desporto para deficientes exprime uma condição estética apreciável. De igual 

forma, Marques (1993) considera que no desporto há sempre algo que nos 

fascina. Também Tackács (1989) e Witt (1989) consideram que todos os 

desportos têm valor estético e são fonte de prazer estético para o observador. 

Do mesmo modo, Lacerda (2002b) considera que o observador de desporto 

tem um papel importante na valorização do mesmo.  

A opinião destes e de outros autores, referidos na revisão da literatura, 

vão de encontro com os resultados obtidos nesta questão.  

 

 

4.2. Categorias estéticas identificadas no Desporto 
Paralímpico 

 

Para identificarmos um conjunto de categorias que explicassem o valor 

estético atribuído ao DP, surgiu a segunda questão: “Se reconheceu valor 

estético ao desporto paralímpico assinale, no quadro de categorias que se 

segue, em que medida cada categoria contribui para o esclarecimento desse 

valor estético”. 

 

Os resultados que apresentamos no quadro 6, referem-se às 

frequências relativas de cada categoria estética, que foram apontadas pelos 

inquiridos como clarificadoras do valor estético do DP. 
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Quadro 6: Frequências relativas respeitantes ao contributo das categorias estéticas 
para o entendimento do valor estético do Desporto Paralímpico. 

 

 
Não 

Contribui 
Contribui 

Pouco 
Contribui 

Moderada. 
Contribui 
Bastante 

Contribui 
Muito 

Total 

 %  

Drama 24,4 22,0 26,8 19,5 4,9 97,6 
Grotesco 51,2 26,8 12,2 4,9 2,4 97,5 

Superação -- -- 7,3 34,1 58,5 99,9 
Expressividade -- 4,9 12,2 31,7 51,2 100 

Eficácia -- 2,4 24,4 43,9 29,3 100 
Deformidade 24,4 43,9 14,6 12,2 2,4 97,5 

Harmonia 4,9 7,2 29,3 29,3 29,3 100 
Assimetria 4,9 26,8 41,5 24,4 2,4 100 
Perfeição -- 14,6 34,1 24,4 26,8 99,9 

Criatividade 2,4 7,3 14,6 41,5 34,1 99,9 
Agilidade -- 4,9 19,5 41,5 34,1 100 

Incorrecção 29,3 43,9 17,0 4,9 4,9 100 
Ritmo -- 12,2 36,6 31,7 19,5 100 

Liberdade -- 2,4 26,8 36,6 31,7 97,5 
Desfiguração 34,1 43,9 4,9 12,2 4,9 100 

Estilo 4,9 14,6 19,5 43,9 17,1 100 
Desarmonia 39,0 26,8 22,0 9,8 2,4 100 

Força -- 12,2 29,3 26,8 29,3 97,6 
Elegância  9,8 31,7 26,8 31,7 100 

Velocidade 2,4 14,6 24,4 26,8 29,3 97,5 
Repugnante 65,9 22,0 12,1 -- -- 100 

Total 287,8 363,3 461,0 526,9 446,2  

 

 

No quadro 6 podemos constatar que, de acordo com a opinião dos 

inquiridos, as categorias que “contribuem muito” para o esclarecimento do valor 

estético do DP, são a superação (58,5%), seguida da expressividade 

(51,2%). Surgem também a as categorias criatividade e agilidade (34,1%), a 

elegância (31,7%), a harmonia, a força e a velocidade (29,3%). Também no 

estudo de Lacerda (2002b) as categorias mais apontadas pelos inquiridos 
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foram a expressividade e a elegância, estando os seus resultados em 

consonância com os resultados por nós apurados.  

A categoria estética superação, considerada a que mais contribui para o 

valor estético do DP, tal como referido anteriormente, apresenta também, uma 

elevada frequência na categoria verbal “contribui bastante” (34,1%). Estes 

resultados levam-nos a concordar com a posição de alguns autores, 

nomeadamente Cunha e Silva (1999), que considera que a superação contribui 

para a elevação do carácter estético do desporto. Por outro lado, no estudo de 

Lacerda (2002b), a superação não surge como uma das categorias com maior 

significado. Em nosso entender, a superação está ligada às possibilidades que 

o indivíduo possui em se transcender a si próprio, superar o adversário, 

ultrapassar as barreiras impostas pelo espaço ou pelo tempo, e no caso 

particular do atleta paralímpico vencer as suas limitações. 

Relativamente à expressividade, segunda categoria mais mencionada 

como contribuindo muito para o valor estético do DP, também verificamos uma 

elevada percentagem de respostas (31,7%) na categoria verbal “contribui 

bastante”. Os resultados poderão dever-se ao facto do DP ser, tal como o 

desporto “dito normal”, uma forma do ser humano mostrar o seu eu, a sua 

individualidade a sua singularidade. Estes aspectos são percebidos pelo 

observador que tem um papel preponderante na valorização da actividade 

desportiva (Lacerda, 2002b).  

A categoria estética criatividade, além do muito contributo considerado 

pelos participantes no estudo, teve uma percentagem superior (41,5%) na 

categoria verbal “bastante valor estético”. A criatividade é uma categoria 

importante em todos os desportos. Podemos admirá-la nos desportos 

colectivos, pela forma como os atletas e treinadores conseguem criar novas 

ordens partindo da imaginação e originalidade com o propósito de ultrapassar o 

adversário, tornando o desporto mais espectacular. Nos desportos de 

expressão mais “artística”, é onde esta categoria mais se destaca pela 

constante criação de novos elementos. 

A agilidade além do muito contributo considerado pelos participantes no 

estudo, teve uma percentagem superior (41,5%) na categoria verbal “bastante 
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valor estético”. Esta categoria estética é inerente ao movimento desportivo, 

sendo que, Kuntz (1985) a entende como contribuindo para a excelência da 

prestação, reflectindo-se em termos de apreciação estética. 

Para a categoria estética elegância, também foi frequente a 

percentagem de repostas para as categorias verbais “bastante” (26,8% e 

“moderado valor estético” (31,7%). Esta categoria estética apresenta uma 

importância considerável, uma vez que reflecte, segundo Tackács (1989), a 

opinião do senso comum, estando associada a movimentos elegantes. A 

elegância está também ligada à morfologia dos atletas e ao tipo de 

equipamentos e adereços. 

A harmonia para além de ter sido considerada como categoria que 

“contribui muito” para o valor estético do DP, foi com igual percentagem 

também considerada, pelos inquiridos, uma categoria com “bastante” e 

“moderado contributo”. Tackács evidenciou no seu estudo, que a existência de 

movimentos harmoniosos contribui para a definição de beleza do desporto. A 

combinação entre a sequência de movimentos e a coerência da jogada 

favorece o reconhecimento de valor estético no desporto (Lacerda, 2002b). 

Na categoria força, também verificamos uma elevada percentagem de 

respostas (26,8%) na categoria verbal “contribui bastante” e 29,3% para 

“contribui moderadamente”. A força é uma categoria que nunca se ausenta no 

desporto. Pode constituir-se num dos ex-líbris da actividade desportiva, 

surgindo no terceiro termo da expressão paradigmática citius, altius, fortius. 

Segundo Lacerda (2002b) a exibição da força, constitui-se igualmente como 

algo fascinante, como evidencia o poder superlativo do homem sobre o seu 

corpo. 

Relativamente à velocidade, além da frequência acima assinalada, a 

segunda mais elevada, pela análise do quadro, foi a categoria verbal “contribui 

bastante” (26,8%). A velocidade reporta-se ao movimento corporal e qualquer 

movimento desportivo realizado com rapidez torna-se mais valioso em termos 

estéticos. 

As categorias eficácia (43,9%) e o estilo (43,9%) foram as categorias 

mais frequentemente assinaladas na categoria verbal “contribui bastante” para 



APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

60 

a valorização estética do DP. No entanto a eficácia teve também, uma 

percentagem significativa (29,3%) considerada como contribuindo muito para o 

valor estético do DP, enquanto a segunda maior frequência de respostas, para 

o estilo, foi considerada como contribuindo moderadamente. A eficácia está 

ligada ao desporto pela vertente do resultado e relaciona-se com a precisão e 

eficiência. Por sua vez, o estilo do atleta expressa-o de forma única como 

pessoa no seu todo, de acordo com Lacerda (2002b), a maneira como age é o 

resultado de como sente. 

De acordo com os resultados do nosso estudo a liberdade é uma outra 

categoria bastante (36,6%) e muito (31,7%) valorizada, que poderá dever-se ao 

facto, do atleta deficiente encontrar no desporto um meio de se expressar 

livremente, contrariamente a outros momentos da sua vida. O desporto pode 

constituir um espaço de liberdade pelo acesso que promove a dimensões do 

movimento inacessíveis noutros contextos. Para Tackács (1989) a liberdade do 

homem é passível de ser expressa por todos os desportos, o que implica que 

todos tenham valor estético. 

A categoria assimetria foi considerada como tendo “moderado” (41,5%), 

“pouco” (26,8%) e “bastante” (24,4%) valor estético no DP. Podemos verificar 

uma tendência para não considerar esta categoria como clarificadora do valor 

estético, o que nos leva a pensar que os participantes no estudo apreciaram a 

assimetria como algo desproporcional, ou seja, que não é perfeito. 

De acordo com a opinião dos inquiridos o ritmo é outra categoria 

moderadamente (36,6%) e bastante (31,7%) valorizada. Lacerda (2002b) 

considera difícil separar ritmo do movimento, assim como Kupfer (1988) refere 

que o movimento rítmico é naturalmente estético. Sendo assim, corroboramos 

com Lacerda (2002b) ao afirmar que o ritmo é uma qualidade intrínseca ao 

desporto, mais ou menos oculta, mais ou menos clara, porém sempre presente. 

Na categoria perfeição podemos verificar que foi considerada, pelo 

nosso grupo de estudo, como tendo “moderado” (34,1%), “muito” (26,8%) e 

“bastante” (24,4%) contributo para o esclarecimento do valor estético no DP. 

No estudo de Lacerda (2002b) esta categoria ficou colocada em segundo lugar, 

o que vai de certa forma de encontro com os nossos resultados. Kupfer (1988) 
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afirma que a excelência é conseguida quando o corpo desportivo se movimenta 

da forma mais perfeita, sendo esta categoria a mais significante, para o autor, 

para a apreciação estética do desporto. 

O drama foi colocado entre as categorias verbais “moderado” (26,8%) e 

“pouco contributo” (26,0%). Também no estudo de Lacerda (2002b), o drama 

encontrou-se no valor médio (contribuindo moderadamente). Contrariamente 

ao nosso estudo, Kuntz (1985) evidencia que ao olhar o desporto como um 

drama, uma representação, é possível fixarmo-nos muito mais no 

desenvolvimento da performance e menos no produto daí resultante. 

As categorias estéticas de conotação mais negativa foram, de uma 

forma geral, mais apontadas pelos inquiridos como as que “contribuem pouco” 

ou “não contribuem” para entendimento do valor estético do DP. 

A deformidade foi considerada como uma categoria que não contribui 

para o valor estético do DP (24,4%), bem como a incorrecção (29,3%), a qual 

apresenta também uma percentagem significativa na categoria verbal “contribui 

pouco” (43,9%). A desfiguração também foi considerada uma categoria que 

“não contribui” (34,1%) para o entendimento do valor estético do DP.  

Do mesmo modo a categoria repugnante, foi considerada por 65,9% 

das respostas como não tendo contributo algum para a apreciação estética do 

DP, tal como acontece na categoria grotesco (51,2%) e desarmonia (39,0%). 

No entanto nesta última, podemos verificar que também existiu uma 

percentagem significativa nas categorias verbais “pouco” (26,8%) e “moderado” 

(22,0%). Não encontramos estudos com os quais pudéssemos contrapor sobre 

esta categoria. No entanto Parry (1989) considera que as apreciações estéticas 

não podem conduzir a julgamentos que classificam o objecto de bonito ou feio.  

Podemos então aferir que as categorias do “feio” consideradas pelo 

senso comum foram, no nosso estudo, rejeitadas pela grande parte dos 

inquiridos. Podemos tomar como exemplo o repugnante, que nos sugere que 

os inquiridos poderão ter considerado que o DP não expressa um sentimento 

repulsivo. Sendo assim e de acordo com as categorias verbais apresentadas, a 

maior frequência de respostas situou-se na categoria verbal “contribui bastante” 

com percentagem de 526,9%.  
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4.3. Atribuição de valor estético às modalidades paralímpicas 
 

Com intuito de percebermos até que ponto existe uma tendência para 

hierarquizar, do ponto de vista estético, as diferentes modalidades 

Paralímpicas que integram o DP, pediu-se aos participantes que atribuíssem 

valor estético a cada uma das modalidades apresentadas. Os resultados 

expressos no quadro 7, referem-se às frequências relativas de respostas à 

atribuição de valor estético a cada uma das modalidades. 
 

Quadro 7: Frequências relativas da intensidade de valor estético considerado às 
modalidades que integram o Desporto Paralímpico. 
 

 
Nenhum  

VE 

Pouco  

VE 

Moderado  

VE 

Bastante  

VE 

Muito  

VE 
Totais 

 % 
Atletismo 2,4 -- 26,8 34,1 31,7 95,0 

Basquetebol CR 2,4 4,9 29,3 34,1 24,4 95,1 

Boccia 7,3 19,5 34,1 19,5 12,2 92,6 

Ciclismo 2,4 3,9 31,7 34,1 19,5 91,6 

Equitação -- 2,4 24,4 34,1 29,3 90,2 

Esgrima CR -- 7,3 26,8 36,6 14,6 85,3 

Futebol 5 2,4 12,2 26,8 29,3 19,5 90,2 

Futebol 7 4,9 14,6 31,7 26,8 12,2 90,2 

Goalball -- 12,2 19,5 29,3 29,3 90,3 

Halterofilismo 2,4 26,8 29,3 19,5 9,8 87,8 

Judo 2,4 12,2 24,4 39,0 9,8 87,8 

Natação 2,4 4,9 24,4 24,4 39,0 95,1 

Râguebi CR 2,4 7,3 29,3 31,7 9,8 80,5 

Ténis de Mesa 2,4 12,2 39,0 24,4 17,1 95,1 

Ténis CR 2,4 12,2 34,1 29,3 12,2 90,2 

Tiro 4,9 17,1 17,1 31,7 12,2 83,0 

Tiro com Arco 2,4 19,5 17,1 24,4 19,5 82,9 

Vela -- 7,3 14,6 36,6 24,4 82,9 

Voleibol Sentado -- 12,2 39,0 29,3 12,2 92,7 

Totais  43,5 208,7 519,4 568,2 358,7  
 

CR – cadeira de rodas 
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Com a apresentação dos resultados da terceira questão, podemos 

analisar pelo quadro 7, que as modalidades que foram consideradas com 

“muito valor estético” foram a natação (39%), seguida do atletismo (31,7%) e 

ainda o goalball e a equitação, ambas com 29,3% de respostas.  

Os resultados do estudo de Lacerda (2002b), foram diferentes dos 

nossos relativamente às modalidades de natação e de atletismo. No seu 

estudo, a natação foi assinalada pelos inquiridos como tendo “valor estético 

moderado”. Também os resultados de Marques (2004) divergem dos nossos, 

uma vez que a natação pura foi colocada entre as categorias verbais 

“moderado” e “bastante valor estético”.  

No entanto, uma analogia directa com o nosso estudo não poderá ser 

feita, uma vez que as características do atleta de natação olímpica e o atleta de 

natação paralímpica são diferentes, embora os espaços e equipamentos sejam 

os mesmos. A natação pelas suas características hidrodinâmicas, pelo espaço 

e equipamentos utilizados reforçam as qualidades estéticas deste desporto. No 

DP este valor estético pode ser acrescentado, pois as “deformidades” corporais 

dos atletas encontram-se mais expostas. Também a dificuldade, perante o 

meio aquático e perante as próprias deficiências, tornam este desporto 

portador de significado estético acrescentado. Estas poderão ser interpretações 

que os inquiridos fizeram para “nomear” a natação como o desporto de valor 

estético mais elevado em relação aos restantes apresentados. 

O atletismo foi, no estudo de Lacerda (2002b), colocado entre as 

categorias “moderado” e “bastante valor estético” enquanto, no estudo de 

Marques (2004) este desporto é colocado entre o “pouco” e o “moderado valor 

estético”. Estes resultados não coincidem com os nossos. O atletismo, por ser 

uma modalidade predominantemente individual, evidencia a prestação do 

atleta, pelas marcas que consegue alcançar, pelo esforço em vencer as 

adversidades climáticas, pela tentativa de se superar a cada prova. Estas 

características podem ter sido levadas em conta pelo nosso grupo de estudo, 

uma vez que o atleta deficiente tem dificuldades a duplicar conseguindo vencer 

os mesmos obstáculos que os atletas “normais”. 
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O goalball é uma modalidade específica dos atletas com deficiência 

visual e, embora seja uma modalidade colectiva, o contacto físico entre atletas 

não acontece. É uma modalidade “nova”, que pode provocar curiosidade a 

quem a desconhece. A própria estrutura do jogo, as suas regras, os seus 

equipamentos e participantes, podem suscitar sentimentos ao observador, que 

valorizará esteticamente esta actividade, como aconteceu no nosso estudo. 

Relativamente à equitação, tem de existir entre o cavaleiro e o cavalo 

uma “perfeita ligação e comunicação”, sendo que a elegância do galope e a 

obediência ao cavaleiro são parâmetros avaliados qualitativamente. Não nos 

parece assim tão surpreendente que os inquiridos tenham considerada este 

desporto como possuindo muito valor estético. 

Na categoria verbal “bastante valor estético”, foram considerados com 

maior frequência desportos como o judo (39,0%), a esgrima CR e a vela 

(36,6%), o basquetebol CR e o ciclismo (34,1%), o tiro e o râguebi CR 

(31,7%), o futebol de 5 (29,3%) e ainda tiro com arco (24,4%).. 

Contrariamente ao nosso estudo, o judo no estudo de Lacerda (2002b) 

foi colocado entre as categorias “pouco” e “nenhum valor estético”. Como 

desporto de combate, o judo, simboliza luta, guerra e confronto corporal. Para o 

nosso grupo de estudo, as características do judo paralímpico não é 

considerado como tendo pouco valor estético, pelo contrário. De facto o 

contacto físico deste desporto de combate pode ser valorizado do ponto de 

vista estético, adicionando para esse valor o facto do praticante de judo ser um 

indivíduo deficiente visual. 

Os resultados por nós obtidos para a esgrima CR vão de encontro aos 

resultados de Lacerda (2002b), em que a esgrima surge entre a categoria 

“moderado” e “bastante valor estético”. Pelo contrário, no estudo de Marques 

(2004), esta modalidade foi considerada, pelos participantes, como tendo 

“pouco” e “moderado valor estético”. A Esgrima CR contém diferenças 

significativas da esgrima olímpica, uma vez que os atletas competem em 

cadeira de rodas, assumindo desta forma, uma natureza desportiva e 

competitiva completamente diferente. Estes resultados levam-nos a pensar que 

o observador do DP dá mais importância ao atleta do que à própria 
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modalidade. O estilo do próprio atleta é tido em conta quando se olha para este 

desporto valorizando-o esteticamente. 

A vela, no estudo desenvolvido por Lacerda (2002b), foi colocada na 

categoria “moderado valor estético”, enquanto no nosso estudo foi assinalada 

mais frequentemente na categoria “bastante valor estético”. Concordamos com 

as interpretações feitas por Lacerda (2002b) que o valor estético atribuído a 

esta modalidade poderá dever-se à vela ser uma modalidade praticada em 

contacto com a natureza, nomeadamente no contacto com o mar. 

O basquetebol CR, o râguebi CR e o futebol de 5 foram, também 

considerados como desportos com “bastante valor estético”, pelos nossos 

inquiridos. Comparando novamente os nossos resultados com os do estudo de 

Lacerda (2002b), em que o basquetebol foi colocado pelos inquiridos entre as 

categorias “moderado” e “bastante valor estético”, podemos verificar alguma 

convergência. Os desportos colectivos invasivos, pela sua competitividade, 

confrontação, e cooperação, apresentam características que multiplicam as 

suas possibilidades estéticas, em consonância com a opinião de Kupfer (1988). 

Em nosso entender, estes desportos de oposição directa, de invasão e 

conquista apresentam um certo dramatismo, advindo da interacção entre 

adversários e da impossibilidade de conhecer o desfecho final do jogo.  

No caso particular do futebol de 5, para cegos, que apresentou valor 

estético mais elevado que o futebol de 7, para paralisia cerebral, é um aspecto 

a ter em conta, pois o facto de serem atletas com características diferentes, 

pode ter levado os inquiridos a valorizarem mais um desporto em detrimento do 

outro. Podemos considerar que para o ser humano comum, o futebol de 5 para 

cegos é mais “difícil” de ser jogado e compreendido do que o futebol de 7. A 

espectacularidade de um certamente que é diferente da espectacularidade do 

outro. 

O ciclismo, foi considerado uma modalidade com bastante valor 

estético. Estes resultados podem-nos sugerir que, devido aos equipamentos 

utilizados, aos espaços onde se realizam e as diferentes provas, suscitam uma 

atracção pela modalidade. 
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O tiro e o tiro com arco, bastante valorizado no nosso estudo, ao 

contrário no de Lacerda (2002b) que se apresentam entre termos médios na 

categoria “pouco valor estético” em ambas as modalidades. Estes resultados 

sugerem-nos que, pelo uso de armas estas modalidades podem evocar o 

conflito, a hostilidade e combate. Daí que os inquiridos possam ter atribuído um 

fraco posicionamento na escala de apreciação estética. 

Na categoria verbal “moderado valor estético” foram colocadas as 

modalidades voleibol sentado e ténis de mesa (39,0%), seguindo-se o 

boccia e o ténis CR (34,1%), o futebol de 7 (31,7%) e o halterofilismo 

(29,3%). 

O voleibol sentado, o ténis de mesa e o ténis CR foram, também 

considerados como desportos com “moderado valor estético”, pelos nossos 

inquiridos. Estas modalidades caracterizam-se por não haver confronto directo 

entre os adversários, sendo a interacção mais subtil. Porém, a encenação e o 

desenvolvimento das jogadas favorecem igualmente uma forma de 

comunicação mediada por esse objecto simbólico e emblemático do desporto 

que é a bola.  

O boccia, considerado pelo nosso grupo de estudo como uma 

modalidade com moderado valor estético. A modalidade caracteriza-se por ser 

um jogo de precisão, em que o objectivo é marcar pontos junto da bola alvo, 

mais do que a eficiência, o resultado é o que conta. Um corpo disforme que 

procura, com a sua técnica perfeita ou não, alcançar o objectivo é, um corpo 

que possui qualidades estéticas apreciáveis. 

Os desportos com menor valor estético, segundo os participantes no 

estudo é o halterofilismo, que apresenta 56,1% das respostas nas categorias 

entre “pouco” e “moderado valor estético”. Esta modalidade foi também no 

estudo de Lacerda (2002b) a menos valorizada esteticamente. Poderemos 

interpretar este resultado pelas características corporais do atleta, bem como o 

esforço evidente nas suas expressões faciais. No entanto, o esforço, a 

coragem, o sofrimento e a superação podem contribuir para a valorização 

estética do halterofilismo. 

 



APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

67 

Podemos ainda realçar que, a equitação, a esgrima CR, o goalball, a 

vela e o voleibol sentado são as únicas modalidades que nunca foram 

assinaladas respostas na categoria verbal “pouco valor estético”.  

 

Podemos também verificar que a maior frequência de respostas, de 

acordo com a escala apresentada de “pouco” a “muito valor estético”, foi a 

categoria verbal “bastante valor estético” (568,2%). Isto diz-nos que a maioria 

dos inquiridos considerou a maioria dos desportos possuidores de bastante 

valor estético. 

Ainda podemos apurar, com maior evidência que na questão anterior, 

uma percentagem razoável de inquiridos não assinalou quaisquer resposta em 

alguns dos desportos apresentados, com maior evidência para o râguebi em 

cadeira de rodas, tiro com arco, vela e ainda o tiro, o que se poderá dever ao 

desconhecimento das modalidades. 

 
 
 

4.4. Categorias estéticas que procuram explicar o valor 

estético das modalidades paralímpicas 

 

De forma a verificar quais as categorias estéticas que melhor expressam 

o valor estético das modalidades Paralímpicas, construímos para cada uma, 

gráficos de frequências relativas. 

Devido à inexistência de estudos, com os quais possamos confrontar os 

resultados por nos encontrados, nesta parte do trabalho procuraremos adiantar 

algumas explicações e interpretações.  

 

De seguida apresentamos a figura 41, que representa os valores 

percentuais de cada uma das categorias estéticas que podem explicar o valor 

estético do atletismo. 

Os inquiridos consideraram que a superação (15,4%), a velocidade 

(14,9%), a força e eficácia (11,4%) e ainda o ritmo (8,8%) são as categorias 

que mais contribuem para o valor estético desta modalidade. Em contrapartida, 
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a desfiguração e a incorrecção não foram referidas como contribuindo para o 

valor estético desta modalidade. 

 
 

Figura 41: Frequências relativas respeitantes às categorias  
que explicam o valor estético no atletismo. 

 

Para o basquetebol em cadeira de rodas, as categorias mais referidas 

foram a agilidade (14,4%), a superação (11,4%), a força (10%), a eficácia 

(9,5%) e ainda a criatividade (9%). Por outro lado, as categorias, repugnante, 

desarmonia, incorrecção e deformidade, não foram apontadas nenhuma vez 

pelos inquiridos. Assim, estas categorias não contribuem para a valorização 

estética desta modalidade. (figura 42) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42: Frequências relativas respeitantes às categorias  
que explicam o valor estético no basquetebol em cadeira de rodas. 
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No boccia, as categorias estéticas que mais valorizadas foram a eficácia 

(14%), a superação (13,5%), a perfeição (11,1%), o estilo (8,8%) e ainda a 

agilidade (7%). Nesta modalidade todas as categorias estéticas foram 

mencionadas, mesmo as de conotação mais negativa. Categorias como a 

assimetria (4,1%), a desfiguração, a deformidade e o drama obtiveram 1,8% de 

respostas (figura 43). 

 
Figura 43: Frequências relativas respeitantes às  

 categorias que explicam o valor estético no boccia.   
 
 

No ciclismo, as categorias estéticas que mais valorizadas foram a 

superação (14,7%), a velocidade (13,3%), o estilo (11,8%) e ainda a força e o 

ritmo (10%). Nesta modalidade, também foram referidas todas as categorias 

estéticas sendo a desfiguração, incorrecção, criatividade, assimetria, 

deformidade e grotesco as que apresentam menores percentagens (0,5%), 

conforme a figura 44. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 44: Frequências relativas respeitantes às  
categorias que explicam o valor estético no ciclismo 
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Na equitação, as categorias estéticas mais valorizadas foram a 

elegância (13,1%), a harmonia (12,6%), a expressividade (11,6%), o estilo 

(10,6) e a agilidade (9,5%). A categoria repugnante e força não foram 

mencionadas por nenhum dos inquiridos (figura 45).  
 

 
Figura 45: Frequências relativas respeitantes às  

categorias que explicam o valor estético na equitação. 

 

Na esgrima em cadeira de rodas, as categorias estéticas mais 

valorizadas foram a agilidade (12,5%), a superação (10,1%) e a elegância, a 

criatividade e a eficácia (8,9%). Nesta modalidade, as categorias estéticas 

repugnante, desarmonia, deformidade e grotesco não foram mencionadas 

(figura 46). 

 
Figura 46: Frequências relativas respeitantes às categorias que  

explicam o valor estético na esgrima em cadeira de rodas. 
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Para o futebol de 5, as categorias estéticas mais mencionadas foram a 

eficácia (14,3%), a superação (13,2%), a agilidade e a criatividade (10,4%). As 

categorias com menores frequências de respostas foram a elegância, 

desarmonia e incorrecção (0,5%), e ainda desfiguração e a deformidade que 

nunca foram assinaladas (figura 47). 
 

 
Figura 47: Frequências relativas respeitantes às  

categorias que explicam o valor estético no futebol de 5. 

 

No futebol de 7, as categorias estéticas mais valorizadas foram a 

agilidade e a eficácia com 12,5%, ainda a superação (11,3%) e a criatividade 

(10%). A categoria incorrecção não foi mencionada, enquanto que a 

desarmonia, a desfiguração, a deformidade, o repugnante e a elegância foram 

menos assinaladas (figura 48). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 48: Frequências relativas respeitantes às  
categorias que explicam o valor estético no futebol de 7. 
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No goalball, as categorias estéticas mais valorizadas foram a eficácia 

(14,7%), a superação (12,4%), e a agilidade (10,6%). Novamente as 

categorias de conotação negativa foram as menos mencionadas (figura 49). 
 

 
 

Figura 49: Frequências relativas respeitantes às  
categorias que explicam o valor estético no goalball. 

 
No halterofilismo, as categorias estéticas mais valorizadas foram a 

força (18,1%), a superação (14,7%), a perfeição (10,7%) e a expressividade 

(8,5%). Ao contrário das outras modalidades, as categorias menos 

mencionadas neste desporto não foram somente as de conotação negativa. 

Podemos verificar, na figura 50, que a elegância, a desfiguração, a liberdade e 

o ritmo foram categorias que tiveram pouca percentagem de respostas. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 50: Frequências relativas respeitantes às  
categorias que explicam o valor estético no halterofilismo. 
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Na figura 51 observamos que no judo, as categorias estéticas mais 

evidenciadas pelos inquiridos foram a força (14,1%), a superação (12,4%), a 

agilidade (11,9%) e a expressividade (8,5%). Nesta modalidade, as categorias 

estéticas repugnante, desfiguração e grotesco não foram mencionadas. 

 

 
 

Figura 51: Frequências relativas respeitantes às  
categorias que explicam o valor estético no judo. 

 

Na figura 52 verificamos que na modalidade de natação, as categorias 

estéticas mais assinaladas foram a superação (15%), o ritmo (9,8%), a 

agilidade (9,3%) e a velocidade (8,3%). Apenas uma categoria não foi 

mencionada pelos inquiridos, a desarmonia. Enquanto a desfiguração, a 

incorrecção, a assimetria e a deformidade obtiveram frequências quase 

insignificantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 52: Frequências relativas respeitantes às  
categorias que explicam o valor estético na natação. 
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Na figura 53 observamos que no râguebi em cadeira de rodas, à 

semelhança do que acontece com o halterofilismo e com o judo, as primeiras 

categorias estéticas evidenciadas pelos inquiridos foram a força (13,9%) e a 

superação (13%). Seguida da agilidade (12,2%), como no judo, e ainda a 

velocidade (10,7%). Apesar da predominância das categorias de índole 

negativa permanecerem como as menos assinaladas, a desarmonia (2,3%) 

antecede o ritmo (1,5%). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53: Frequências relativas respeitantes às categorias  
que explicam o valor estético no râguebi em cadeira de rodas. 

 
 

Na figura 54 relativa ao ténis de mesa, as categorias mais evidentes 

foram a agilidade (13,9%), a eficácia (12,7%), o ritmo e a superação (11,5%). 

De salientar que, a força (0,6%) foi uma das categorias menos mencionadas, 

enquanto a assimetria (2,4%) surge, no gráfico, acima das categorias liberdade 

e drama. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 54: Frequências relativas respeitantes às  
categorias que explicam o valor estético no ténis de mesa. 
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Na figura 55 relativa ao ténis em cadeira de rodas, as categorias mais 

evidentes foram a superação (12,8%), a agilidade (12,2%), a eficácia (11,6%) e 

a velocidade (9,8%). Mais uma vez, as categorias deformidade, incorrecção e 

repugnante, não foram mencionadas pelos inquiridos, assim como as 

categorias grotesco, desarmonia, drama, desfiguração e assimetria foram as 

que apresentaram percentagens mais pequenas. 

 

 
 

Figura 55: Frequências relativas respeitantes às categorias  
que explicam o valor estético no ténis em cadeira de rodas. 

 
 

Os inquiridos para a modalidade de Tiro, figura 56, consideraram as 

categorias, eficácia (16,8%), perfeição e superação (12,4%) e ainda o estilo 

(11,7%), como as mais importantes para a sua valorização estética. A 

assimetria e desfiguração não se apresentaram, ao contrário da maioria dos 

desportos, como as menos frequentes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 56: Frequências relativas respeitantes às  
categorias que explicam o valor estético no tiro. 
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Na figura 57 relativa ao tiro com arco, as categorias mais assinaladas 

foram a eficácia (17,2%), a superação (13,4%), o estilo (11,2%) e ainda a 

elegância e perfeição (9%). Todas as categorias, mesmo as de índole negativa, 

foram mencionadas para esta modalidade, destacamos contudo, que a força e 

a velocidade foram colocadas no final das preferências dos inquiridos. 
 

 

Figura 57: Frequências relativas respeitantes às  
categorias que explicam o valor estético no tiro com arco. 

 

Na figura 58 relativa à vela, as categorias mais assinaladas pelos 

inquiridos a superação (17,4%), agilidade (11,8%), a elegância e a liberdade 

(10,4%). Apenas as categorias, repugnante, desarmonia e deformidade não 

foram mencionadas. As restantes categorias “negativas” apresentaram 

frequências quase insignificantes. 
 

 

Figura 58: Frequências relativas respeitantes às  
categorias que explicam o valor estético na vela. 
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Na figura 59 relativa ao voleibol sentado, as categorias mais frequentes 

foram a eficácia e a superação (14,4%), a agilidade (11,4%) e a força (8,3%). 

As categorias, repugnante, desfiguração, ritmo, incorrecção e drama 

apareceram como as menos assinaladas (0,8%),  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59: Frequências relativas respeitantes às  
categorias que explicam o valor estético no voleibol sentado. 

 

 

A superação e a eficácia foram assinaladas como as categorias 

estéticas que mais representam o valor estético na lista de desportos 

apresentados, com excepção da equitação. 

A agilidade, foi outra categoria que se evidenciou na maioria dos 

desportos colectivos, nomeadamente nos desportos em cadeira de rodas. Os 

atletas que competem em cadeira de rodas têm de coordenar os seus 

movimentos que se encontram limitados, com a tentativa de alcançar o 

objectivo do jogo sem descurar a atenção sobre o adversário.  

A força foi uma categoria que surgiu nos lugares cimeiros nas 

modalidades de halterofilismo, judo e râguebi.  

Após esta apresentação gráfica dos desportos que incorporaram o 

nosso questionário, faremos em seguida uma interpretação dos principais 

resultados obtidos. 

Por outro lado, as categorias de conotação mais negativa surgiram 

maioritariamente nos últimos lugares, ou seja com frequências nulas em alguns 

desportos, ou quase insignificantes. 
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5. Conclusões e Sugestões 
 

Após análise dos resultados podemos concluir que, o DP apresenta 

valor estético, sendo que nenhum dos inquiridos assinalou a categoria “nenhum 

valor estético”. A maioria considerou que o DP manifesta “bastante” ou “muito 

valor estético”. 

 

Para o entendimento do valor estético apreciado no DP, os alunos do 

grupo em estudo consideraram a superação e a expressividade como as 

categorias que melhor explicam esse valor. 

Por outro lado, reconheceram muito pouca importância às categorias de 

conotação mais negativa. De entre estas, o repugnante e o grotesco, foram as 

mais enunciadas. 

  

A natação, o atletismo, o goalball e a equitação foram as modalidades 

que os participantes no estudo, consideraram como as que exibem maior valor 

estético, situando-as na categoria verbal “muito valor estético”. 

De uma forma geral, foi possível verificar uma tendência para apreciar 

todos os desportos nas categorias verbais “moderado”, “bastante” e “muito 

valor estético”. 

 

Na explicação do valor estético de cada uma das modalidades que 

integram o DP, as categorias estéticas superação e eficácia foram as mais 

referidas na quase totalidade dos desportos (excepção feita para a equitação).  

A agilidade evidenciou-se como uma categoria estética importante nos 

desportos praticados em cadeira de rodas.  

No halterofilismo, judo e râguebi, a força emergiu como uma categoria 

importante na apreciação do valor estético destas modalidades. 
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No seguimento deste estudo, deixamos algumas sugestões para futuros 

estudos:  

 

− Estudar o valor estético do DP procurando convergências e divergências 

de opinião entre géneros. 
 

− Estudar o valor estético do DP a partir do ponto de vista de professores 

universitários especialistas na área da Actividade Física Adaptada. 
 

− Realizar estudos mais aprofundados a partir da opinião de intervenientes 

directos nas diferentes modalidades desportivas, como por exemplo 

atletas, treinadores e árbitros.  
 

− Estudar a opinião entre alunos universitários das opções de alto 

rendimento e alunos da opção da actividade física adaptada. 
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7. Anexo 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

QUESTIONÁRIO 

 

 

 

Na qualidade de estudante do 5º ano da FADE – UP, e no âmbito da disciplina de seminário, estamos a desenvolver um trabalho 

monográfico para conclusão de curso. 

Este questionário procura recolher dados que permitam estudar a Estética do Desporto Paralímpico. 

Dependendo a Estética das características do objecto ou da actividade (neste caso o Desporto Paralímpico), assim como do olhar 

do observador (da sua opinião em relação ao objecto, ou seja o Desporto Paralímpico), o que lhe pedimos é que contribua para o 

esclarecimento deste domínio ainda pouco estudado do Desporto. 

O conceito de Valor Estético associado ao Desporto Paralímpico que surge ao longo do questionário, irá ser por si “construído” de 

acordo com a formulação das suas respostas. 

Assinale com X a quadrícula correspondente à categoria de resposta que melhor expressa o seu entendimento.  

Será mantido o anonimato e a confidencialidade das respostas.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
Identificação pessoal          
 

Sexo:   M �    F �               Idade: ____                                                                        

 

Formação 
 

Indique em que anos/semestres da licenciatura é que frequentou disciplinas relacionadas com a Actividade Física Adaptada e/ou Deficiência: 

1º ano – 1º Semestre �    2º Semestre �                

2º ano – 1º Semestre �    2º Semestre � 

3º ano - 1º Semestre �    2º Semestre � 

4º ano - 1º Semestre �    2º Semestre � 

5º ano - 1º Semestre �    2º Semestre � 

 

1. Atribua valor estético ao Desporto Paralímpico de acordo com a escala que se segue: 

 

Nenhum valor estético  

Pouco valor estético  

Moderado valor estético  

Bastante valor estético  

Muito valor estético  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Se reconheceu algum valor estético ao desporto paralímpico assinale, no quadro de categorias que se segue, em que medida cada categoria 

contribui para o esclarecimento desse valor estético. 

 

 
Não 

contribui 
Contribui 

pouco 
Contribui 

moderadamente 
Contribui 
bastante 

Contribui 
muito 

Drama      

Grotesco      

Superação      

Expressividade      

Eficácia      

Deformidade      

Harmonia      

Assimetria      

Perfeição      

Criatividade      

Agilidade      

Incorrecção      

Ritmo      

Liberdade      

Desfiguração      

Estilo      

Desarmonia      

Força      

Elegância      

Velocidade      

Repugnante      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Relativamente às modalidades que integram o Desporto Paralímpico apresenta-se de seguida a lista desses desportos. Atribua valor estético a 

cada modalidade de acordo com a escala. 

Caso não conheça alguma das modalidades apresentadas, por favor não responda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nenhum 

valor 
estético 

Pouco valor 
estético 

Moderado 
valor 

estético 

Bastante 
valor 

estético 

Muito valor 
estético 

Atletismo      

Basquetebol em cadeira de rodas      

Boccia      

Ciclismo      

Equitação      

Esgrima em cadeira de rodas      

Futebol de 5 (Cegos)      

Futebol de 7 (Paralisia cerebral)      

Goalball      

Halterofilismo      

Judo      

Natação      

Râguebi em cadeira de rodas      

Ténis de mesa      

Ténis em cadeira de rodas      

Tiro      

Tiro com arco      

Vela      

Voleibol sentado      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Relativamente a cada modalidade a que atribuiu algum valor estético, assinale, para cada uma delas, as 5 categorias fundamentais que mais 

contribuem para o esclarecimento desse valor estético. 

Caso não conheça alguma das modalidades apresentadas, por favor não responda. 

 

Atletismo 
Basquetebol 
em cadeira 
de rodas 

Boccia 
Ciclism
o 

Equitaçã
o 

Esgrima 
em 

cadeira 
de rodas 

Futebol 
de 5 

(Cegos) 

Futebol 
de 7 

(Paralisia 
cerebral) 

Goalball Halterofilismo Judo Natação 
Râguebi em 
cadeira de 
rodas 

Ténis 
de 
mesa 

Ténis em 
cadeira de 
rodas 

Tiro 
Tiro com 
arco 

Vela 
Voleibol 
sentado 

Drama 
                   

Grotesco 
                   

Superação 
                   

Expressividade 
                   

Eficácia 
                   

Deformidade 
   

 
               

Harmonia 
   

 
               

Assimetria 
   

 
               

Perfeição 
   

 
               

Criatividade 
   

 
               

Agilidade 
   

 
               

Incorrecção 
   

 
               

Ritmo 
   

 
               

Liberdade 
   

 
  

 
            

Desfiguração 
   

 
  

 
            

Estilo 
   

 
  

 
            

Desarmonia 
   

 
  

 
            

Força 
   

 
               

Elegância 
   

 
               

Velocidade 
   

 
               

Repugnante 
   

 
               

 


